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УВОДНИК

Збор на уредникот

драги читатели ова е последниот број каде јас 
сум главен и одговорен уредник. изминатата година 
имав чест да ја извршувам оваа одговорна функција и 
директно да ви се обраќам на почетокот на весникот. 
последниот пат во претходниот број изнесував мои 
размислувања на тема изборите кои ни претстоеја. 
изборите во меѓувреме беа и завршија во сите здру-
женија и во Мобилност Македонија. сите се престро-
ивме, избравме нови раководства, се прекрстивме, 
усвоивме нови статути се пререгистриравме и сега 
одиме понатаму.

се надевам и верувам дека за време на изборите 
сите ги одбравме оние што мислевме дека се најдо-
бар избор за да повлечат и да не водат во наредниот 
период. како што можеше да се забележи на прв по-
глед составот горе долу е истиот со некои промени 
во раководните луѓе и што особено ме радува има и 
сосема нови лица за кои од срце се надевам дека во 
наредните години ќе внесат свежина која толку многу 
ни е потребна.

јас неколку пати до сега во моите обраќања се за-
лагав за избор на млади и школувани лица со телесен 
инвалидитет длабоко убеден дека тие во иднина ќе го 
понесат товарот на борбата за реализација на нашите 
права и подобрување на нашата положба. за жал во 
последно време такви млади кадри тешко изнаоѓаме 
или поточно кажано тешко се вклопуваат во нашите 
активности како на локално така и на државно ниво. 
би било навистина среќа тоа да е поради недостаток 
во државата од млади лица со телесен инвалидитет, 
но за жал не е така. животот секојдневно „произве-
дува“ лица со инвалидност што поради болест а уште 
почесто поради разни несреќи што секојдневно се 
случуваат. на нас останува задача таквите лица што 
поскоро да ги анимираме и да ги вклучиме во нашите 
активности за да не ни се случи во иднина да немаме 
доволно свеж кадар кој ќе биди спремен да одгово-
ри на предизвиците. новото време ќе бара работа со 
нови технологии и нови методи на дејствување.

во времето помеѓу овој и последниот број на „Фе-
никс 86“ се одржа изборното собрание на Мобилност 
Македонија и избравме нов претседател, а тоа е брани-
мир јовановски – еден од нашите најистакнати активи-

сти во изминатиот период поточно од самото основање 
на сојузот до денес. во оваа пригода јас од мое име, а 
и од името на моите читатели сакам да му честитам на 
изборот и да му посакам успешно да ја извршува од-
говорната и тешка задача. јас сум убеден дека нашиот 
нов претседател има доволно познавања и квалитети 
за успешно да ја продолжи борбата за подобрување 
на положбата на инвалидите. тој е релативно млад но 
доволно елоквентен и искусен да одговори на нашата 
доверба и да продолжи во правецот кој го зацрта по-
којниот наш претседател Миодраг игњатовиќ.

во наредниот период ни претстојат значајни бит-
ки пред се да се убеди нашата држава од неопходноста 
од ратификација на конвенцијата на оон за правата 
на лицата со инвалидност. битката за воведување во 
нашето законодавство на оваа конвенција започната 
е одамна но минатата година направен е голем исче-
кор напред со проектот прокон каде значајна беше 
улогата и на покојниот претседател Миодраг игњато-
виќ. да се надеваме дека оваа година ќе ја продолжиме 
битката до конечна реализација на нашата цел а тоа е 
ратификација на конвенцијата. дури после толку оче-
куваната ратификација ни претстојат уште поголеми 
активности каде ќе треба на власта да се наметнеме 
како партнери за усогласување на целото законодав-
ство согласно одредбите на конвенцијата. само така 
ќе можеме да го дочекаме денот на едно системско ре-
шавање на проблемите со кои толку време се соочува-
ме и никако на задоволителен начин да ги решиме.

секако дека оваа година ќе спроведуваме и некои 
редовни активности на спортски и културен план 
како и дебата на одредени теми за кои ќе се договори-
ме дека заслужуваат да бидат подетално разработени 
и од што понатаму ќе произлезат одредени заклучо-
ци и задачи за реализација на договореното.

Митко Фидановски
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јас во наредниот период останувам еден од уред-
ниците на нашето списание и ќе се трудам да одгово-
рам на довербата која ми ја дадовте. со сета моја сила и 
сето мое знаење ќе се трудам да ја надоместам загубата 
на нашиот покоен претседател кој исто така беше уред-
ник и да ги превземам дел од неговите задачи кои тој 
така успешно со години наназад ги извршуваше. за да 
успеам во тоа што ми е доверено јас се надевам на добра 
соработка со вас читателите. заради тоа ве повикувам 
со свои предлози и прилози да ја насочувате работата 
и нашето списание да го направиме современо и инте-

ресно гласило со кое сите наши членови ќе се запозна-
ваат со новините и активностите што се случуваат во 
сите здруженија и пред се во Мобилност Македонија. 
секоја сугестија, предлог или ваш прилог ве молам да 
го испраќате на следната адреса: mitkofi@hotmail.com. 
јас ветувам дека со интерес ќе го разгледам секој ваш 
допис и дека сите добри написи и идеи ќе најдат место 
во „Феникс 86“. на новиот главен и одговорен уредник 
му посакувам успешна работа во наредната година. 

Митко Фидановски

ХVIII-ти МуЗички средби 
на лицата со телесен инвалидитет 
националниот сојуз на лица со телесен инвалидитет на Македонија - Мобилност Македонија, оваа 

година Музичките средби на лицата со телесен инвалидитет ќе ги организира со финансиска подршка 
од Министерството за култура на рМ. 

имено, Мобилност Македонија учествуваше на конкурсот за финансирање проекти од национа-
лен интерес во културата за 2011 год. објавен од Министерството за култура во дневните весници, со 
проект за организирање на традиционалните ХVIII-ти по ред Музички средби на лицата со телесен 
инвалидитет. Министерството за култура го одобри проектот и ќе учествува во финансирањето на 
Музичките средби со средства во износ од 80.000,00 денари.

управниот одбор на Мобилност Македонија на седницата одржана на 19.04.2011год. донесе од-
лука XVIII-те Музички средби да ги организира на 01.10.2011 год. во хотелот „цар самуил“ во банско 
струмица. 

Членовите на Мобилност Македонија кои сакаат да учествуваат на средбите, треба сниме-
на демо снимка (CD без музика) да достават до Мобилност Македонија најкасно до 15.08.2011 год. 
Учесниците настапуваат исклучиво со стари македонски народни песни.

најдобрите изведувачи ги одбира комисијата за култура и забава на Мобилност Македонија.
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In MeMorIaM

           Миодраг игњатовиќ 
                 1949-2011

на 13.02.2011 година по кратко и 
тешко боледување, престана да чука 
едно големо срце. Заврши еден богат 
и содржаен живот. се затвори една 
книга со исклучително богата содр-
жина. Почина нашиот претседател, 
Миодраг игњатовиќ.

националниот сојуз на лица со телесен инвали-
дитет на Македонија – Мобилност Македонија со тага 
во срцата и скршени погледи го испрати и се прости 
од својот почитуван претседател Миодраг игњато-
виќ, голем и искрен пријател кој повеќе од 20 години 
со своето присуство и несебично ангажирање придо-
несе да се оствари сонот на генерации на телесните 
инвалиди на Македонија да се поврзат во единствена 
организација која успешно се бори за остварување и 
подобрување на нивните права.

занемени сме од судбината која сурово те оттр-
гна од семејството, од нас, твоите пријатели и сора-
ботници, оставајќи не во непребол. иако повеќе не си 
со нас, засекогаш ќе останат нашите моменти на ра-
дост, на тага, битките кои ги водевме и искушенијата 
низ кои поминувавме и кои ги делевме.

Миодраг игњатовиќ, нашиот драг Мики, беше 
наш претседател и ние го сакавме и почитувавме. 
како голем стратег и визионер, тој привлекуваше со 
непосредноста, отвореноста, срдечноста, и со самото 
тоа стекнуваше авторитет на борец за човекови пра-
ва, борец за правата на лицата со инвалидност, кој 
го почитуваше и уважуваше мислењето на колегите, 
нивното достоинство и нивното несебично залагање 
во заедничката борба за подобро утре на лицата со 
инвалидност во република Македонија.

Миодраг игњатовиќ е роден на 20 август 1949 го-
дина во скопје. на 26-ти јули 1963 година скопје беше 
разрушено од катастрофален земјотрес. Миодраг го 
преживеа земјотресот со тешка телесна повреда - па-
раплегија, која остави трајни оштетувања на долните 
екстремитети. Меѓутоа тоа не беше пречка да заврши 
високо образование на универзитетот „кирил и Ме-
тодиј“ во скопје 1973 године стекнувајќи се со звање 
дипломиран правник. имаше долгогодишно работ-
но искуство на правни работи, најпрвин во јавното 
правобранителство на република Македонија (како 
стажант), а потоа од септември 1973 година во Ма-
кедонски железници од каде во мај 2005 година и се 
пензионира од позиција раководител на служба за 
правни, кадрови и општи работи.

прераната смрт го затекна на позиција претседа-
тел на националниот сојуз на лица со телесен инвали-
дитет на Македонија – Мобилност Македонија, член 
на националниот совет на инвалидските организа-
ции на Македонија, член на националното координа-
тивно тело за изедначување на правата на лицата со 
инвалидност, член и претседател на советот на Маке-
донската радиотелевизија како претставник на лица-
та со инвалидност и претставник во собранието на 
меѓународната организација на лицата со телесна ин-
валидност ФиМитк- со седиште во бон, германија.

Миодраг игњатовиќ
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Миодраг игњатовиќ беше еден од оснивачите, 
прв и сегашен претседател на националниот сојуз на 
лица со телесен инвалидитет на Македонија – Мобил-
ност Македонија кој во 2006 година го одбележа 20 
годишниот јубилеј исполнет со големи постигнувања 
за унапредување на положбата на лица со телесен ин-
валидитет во република Македонија. за членовите на 
националниот сојуз на лицата со телесен инвалиди-
тет на Македонија – Мобилност Македонија тој беше 
пример на пожртвуваност, делотворност, совесност и 
чесност, и ќе остане во нашите сеќавањата како лич-
ност со висок професионализам и подготвеност за 
несебична поддршка на своите колеги од извршниот 
одбор и други тела и органи каде партиципираше во 
работењето.

нашиот драг и непрежален Мики меѓу повеќето 
активности беше и: 

автор на националниот извештај за положбата •	
на лицата со инвалидитет во република Македо-
нија изготвен во рамките на кардс проектот, 
финансиран од европската комисија.
автор на повеќе трудови за положбата и правата •	
на лицата со телесен инвалидитет (збирка про-
писи и др.)
иницијатор на повеќе предлози на прописи кои •	
се однесуваат на лицата со инвалидност и учес-
ник во работни групи за нивна подготовка
учесник во повеќе проекти кои се однесуваат на •	
правата на лицата со телесен инвалидитет;
учесник на повеќе домашни и меѓународни кон-•	
ференции, семинари, требини, реаботилници и 
проекти за правата на лицата со инвалидитет.
покренувач, долгогодишен уредник и член на •	
уредувачкиот одбор на гласилото на нстилМ – 
„Феникс 86“.
добитник на сертификат за учество на меѓуна-•	
родна конференција за вработување на лица со 
инвалидност
добитник на повеќе плакети, дипломи, благодар-•	
ници и признанија за постигнување во сите об-
ласти на живеењето на лицата со инвалидност

ниту годините, ниту физичката состојба не беа 
пречка Миодраг игњатовиќ активно да се занимава 
со спорт, поточно со пинг понгот. сакаше да спор-
тува. сакаше да се натпреварува и да ги одмерува си-
лите со помладите од себе. неговиот силен карактер 
и желбата за победа го пратеа низ неговиот спортски 
живот овозможувајќи му да стане повеќекратен др-
жавен првак на Македонија во пинг понг во класа 
4, а учествуваше и на силен меѓународен турнир во 
лашко словенија 2007 година. беше вистински при-
мер и инспирација за младите спортисти со телесна 
инвалидност.

смртта го затекна нашиот Мики во творечки и 
инвентивни години од неговиот живот.

не остави кога тоа најмалку го очекувавме. 
замина кога необично многу ни беше потребен: 
- на националниот сојуз на лица со телесен инва-

ли ди тет на Македонија – Мобилност Македонија
- на неговите пријатели и соработници
- и секако, најмногу на неговото семејство.

Што останува после нашиот Мики?
живот достоен за почит. 
работен век на остварени успеси, но и многу 

праз ни, неиспишани страници. Меѓутоа над сето ова: 
ос танува тивка тага и длабока празнина кои не можат 
да се исполнат ниту со времето кое минува, ниту со 
ис кажаните зборови.

ти благодариме Мики што беше меѓу нас. ти бла-
годариме за се што стори како правник и општестве-
ник, како претседател на националниот сојуз на лица 
со телесен инвалидитет на Македонија – Мобилност 
Македонија, како претседател, како активен член на 
други асоцијации, како волонтер, интелектуалец, како 
колега и пријател. 

нека му е вечен мир и покој.
нека му е вечна слава. 

Мобилност Македонија



Гласило на Националниот Сојуз на лица со телесен инвалидитет на Македонија - МОБИЛНОСТ МАКЕДОНИЈА6

ОД РАБОТАТА НА МОБИЛНОСТ МАКЕДОНИЈА

на седницата на отчетното собрание на нстилМ 
беше разгледан и усвоен извештајот за работа на 
нстил за 2010година, како и извештајот за финан-
сиско материјалното работење на сојузот при што 
посебно беше истакнато дека во услови на финанси-
рање на сојузот на ниво од пред десет години, успе-
авме да ги реализираме сите планирани активности, 
спроведовме успешно и неколку нови, а успеавме да 
оствариме и инвенстициони вложувања - набавка на 
стан за одмор и опоравок на членовите на сојузот.

во натамошниот тек на седницата преседателот 
во кратки црти ја образложи програмата за работа 
на сојузот и истакна дека истата во текот на година-
та може да се дополнува. едногласно беше донесе-
на програмата за работа на нстилМ за 2011годи-
на и Финансискиот план за работа на нстилМ за 
2011година. 

претседателот Миодраг игњатовиќ ја образло-
жи потребата од донесување на нов статут, поради 
усогласување со законот за здруженија и фондации 

и законот за инвалидски организации и промена 
на името на сојузот. истакна дека комисијата рабо-
теше темелно и дека изготви текст на статут кој ги 
задоволува законските решенија и целите и задачите 
на сојузот. членовите на собранието едногласно го 
донесоа статутотот на националниот сојуз на лица 
со телесен инвалидитет на Македонија - Мобилност 
Македонија и воедно се донесе заклучок со кој се ов-
ластуваат претседателот и генералниот секретар да ги 
извршат потребните пријави и измени на документи-
те на нстилМ согласно измените и дополнувањата 
во статутот. исто така беше донесен заклучок со кој 
се одлучи доколку во текот на постапката за пријаву-
вање на промените во централниот регистар на рМ, 
се појават проблеми од технички карактаер или други 
несуштински измени, со претставниците на собра-
нието да се воспостави интернет врска за донесување 
одлука за корекција на потребната измена. 

Б. Јовановски

конститутивната седница на собранието на на-
ционалниот сојуз на лица со телесен инвалидитет на 
Македонија-Мобилност Македонија за мандатниот 
период 2011-2015 година се одржа на 05.03.2011 годи-
на во дХо „даре Џамбаз“ во скопје.  

на самиот почеток на седницата, присутните 
со едноминутно молчење, му оддадоа последна по-
чит на претседателот на Мобилност Македонија, 
Миодраг игњатовиќ, кој почина по картко и тешко 
боледување.

на седницата присуствуваа сите претставници 
кои од своите здруженија беа предложени во новиот 
состав на собранието на Мобилност Македонија што 
е за поздрав и претпоставка за успешно работење на 
организацијата во наредниот мандатен период.

согласно деловникот за одржување на седница 
на собрание, за претседавач на конститутивната сед-
ница на собранието на Мобилност Македонија едно-
гласно беше избран најстариот член на собранието, 
Штерјо николов од Штип. за записничар едногласно 
беше избрана софка прчева, а за оверувачи на запи-
сникот едногласно беа избрани дејан ѓорѓиевски и 
рашид талунџиќ од скопје. 

за членови во верификационата комисија беа 
предложени и едногласно избрани: Митко Фиданов-
ски, стојанче параспуровски и авни Хисмани. во 
својата работа верификационата комисија утврди 
дека е работено согласно доставените известувања и 
уверенија, и дека нема приговори и суштински про-
пусти и неправилности. притоа наведе неколку ситни 

седница на собранието на националниот сојуЗ  
на телесно инвалидиЗираните лица на Македонија,  
одржана на 17.01.2011

конститутивна седница на собранието  
на Мобилност Македонија За Мандатен Период 2011-2015
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технички грешки во записникот на Мобилност ка-
вадрци и во записникот на Мобилност кочани, и ука-
жа истите да се отстранат од страна на здруженијата. 
по детално разгледување на доставените известувања 
и уверенија, верификационата комисија ги предложи 
следните претставници во собранието на Мобилност 
Македонија: дејан ѓоргиевски, жарко петковски, вла-
димир дојчиновски, рашид талунџиќ, Марјан зафи-
ровски, ванчо каранфилов, габриела блажева, драгана 
стоилковиќ, бранимир јованосвки, елица трпковска, 
Штерјо николов, стојанче параспуровски, горан вој-
новски, ефтимчо атанасовски, ѓеорѓи питов, васил 
томов, лилјана Матеничарска, нурие Фаризи, никола 
Марачков, Михајло Михајлов, ангел јаневски,стеван 
ангелески, рубинчи ристески, Митко Фидановски, 
д-р. нико јанков, васко стефановски, кире огненов-
ски, венко голабоски, рамиз касели, буран бала, бобан 
јорданоски, велибор јаќимовски, павле Филиповски 
и авни Хисмани. предлогот на верификационата ко-
мисија беше ставен на гласање и едногласно беше ве-
рифициран мандатот на предложените претставници 
во собранието на Мобилност Македонија за мандат-
ниот период 2011-2015 година.

во натамошниот тек на седницата за членови на 
кандидационата комисија беа предложени и едногла-
сно избрани: елица трпковска, буран бала, нико јан-
ков, стеван ангелески и Марјан зафировски. канди-
дационата комисија едногласно го предложи брани-
мир јовановски за единствен кандидат за претседател 
на Мобилност Македонија. предлогот беше ставен 
на гласање и со 34 гласа „за“ и еден „воздржан“ (од 
бранимир јовановски), бранимир јовановски беше 
избран за претседател на Мобилност Македонија за 
мандатниот период 2011-2015 година.

согласно усвоениот статут, претседателот пред-
ложи листа на кандидати за членови во управниот 
одбор на Мобилност Македонија. поедниечно го об-
разложи својот предлог за секој кандидат од листата 
истакнувајќи дека идејата му е во управниот одбор 
да бидат по еден претставник од меѓуопштинските 
здруженија, најмалку една жена, најмалку еден прет-
ставник од народностите, и претставници од здруже-
нијата каде има поголема активност или се спроведу-
ва поголемиот дел од активностите. предлог лисата 
ја сочинуваат: бранимир јовановски, дејан ѓорѓи-
евски, нико јанков, стеван ангелески, васил томов, 

ефтимчо атанасовски, Штерјо николов, лилјана Ма-
теничарска, венко голабоски, буран бала и велибор 
јаќимовски. предлогот беше ставен на гласање и со 
34 гласа „за“ и еден „против“ (касели рамиз) беа из-
брани предложените членови во управниот одбор на 
Мобилност Македонија за мандатниот период 2011-
2015 година.

за членови во надзорниот одбор на Мобилност 
Македонија беа предложени: Митко Фидановски, ели-
ца трпковска, драгана стоилковиќ и рашид талунџиќ. 
по извршеното поединечно гласање за секој канди-
дат, во надзорниот одбор беа избрани: Митко Фида-
новски, елица трпковска и драгана стоилковиќ.

за претставници на Мобилност Македонија во 
националниот сојуз на инвалидските организации 
на Македонија беа предложени и едногласно избрани: 
бранимир јовановски и буран бала. за претставници 
на Мобилност Македонија во национално координа-
тивно тело за еднкави права на лицата со инвалид-
ност во рМ беа предложени и едногласно избрани: 
бранимир јовановски и д-р.нико јанков.

за членови на комисијата за избори и менувања 
беа предложени: бранимир јовановски, елица трпков-
ска, буран бала, васил томов, нико јанков и Марјан 
зафировски. со оглед на тоа дека имаше предложе-
но повеќе кандидати од потребниот број за состав 
на комисијата, за предлогот се гласаше поединечно и 
за членови во комисијата за избори и менувања беа 
избрани: бранимир јовановски, елица трпковска, бу-
ран бала, васил томов и д-р. нико јанков.

со тоа дневниот ред беше исцрпен и конститу-
тивната седница на Мобилност Македонија заврши 
со работа.

Б. Јовановски
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првата седница на управниот одбор на Мобил-
ност Македонија се одржа непосредно по завршу-
вање на конститутивната седница на собранието на 
05.03.2011година. на седницата присуствуваа члено-
вите на уо: бранимир јовановски, дејан ѓорѓиевски, 
ефтимчо атанасовски, васил томов, буран бала, вен-
ко голабоски, стеван ангелески, нико јанков, велибор 
јаќимовски, лилјана Матеничарска и Штејро николов, 
како и претставници на здруженија кои немаат член во 
уо: касели рамиз, Михајло Михајлов, ангел јаневски, 
бобан јорданоски, ѓорги питов и никола Мрачков.

согласно усвоениот дневен ред, најнапред беше дис-
кутиран предлогот правилник за начинот и условите на 
користење на апартманите за опоравок и рехабилита-
ција на членовите, и по опширна дискусија и корекција 
на одредени делови истиот беше ставен на гласање и ед-
ноглсно усвоен. едногласно беше усвоен и куќниот ред 
за корисниците на апартманите за опоравок и рехаби-
литација на Мобилност Македонија во охрид.

во врска со користење на апартманите на Мо-
билност Македонија во охрид за сезоната 2011 годи-
на беа донесени следните одлуки:

- утврден е распоредот на користење на апарт-
маните за опоравок и рехабилитација на Мобилност 
Македонија во охрид. бројот, местата и времето на 
користење по здруженија се утврдени на ниво и на 
начин како и минатата година поместени за еден ме-
сец нанапред. Матичните здруженија при распредел-
бата на местата за опоравок и рехабилитација да се 
раководат според усвоениот „правилник за начинот 
и условите на користење на апартманите за опоравок 
и рехабилитација“, според однапред утврдени кри-
териуми, регуларно и на транспарентен начин, а ог-
ласот за пријавување на заинтересирани членови да 
трае од 01-15.04.2011 година. членовите корисници 
на апартманите за опоравок и рехабилитација да го 
почитруваат куќниот ред во апартманите.

- висината на надоместокот за исхрана е утврден 
на минатогодишното ниво и изнесува 3000 денари 
бруто, а патните трошоци во висина на автобуската 
карта, од местото на живеење до охрид и назад.

- за членовите на Мобилност охрид и Мобилност 
струга, кои не ги користат апартманите во охрид, ќе 
се закупат седумдневни пансиони и тоа за 9 членови од 
струга и за 10 членови од охрид, во бањите во банско 
или во дебар. патните трошоци ќе се исплатуваат во 
висина на автобуската карта од местото на живеење до 
бањата што ќе се користи и назад. патните трошоци 
до бањата во банско струмица ќе се пресметуваат во 
висина на автобуска карта преку скопје до струмица.

- едногласно е донесена одлука да се направат 
неопходните поправки и набавки за апартманите во 
охрид, според записникот утврден од увидот што ќе 
го направат претседателот, генералниот секретар и 
домаќинот во апартманите.

- едногласно е донесена одлука да се продолжи 
договорот со велко грозданов кој е назначен да ги 
врши работите на домаќин и хаус мајстор на апарт-
маните во охрид во сезоната 2011година според до-
сегашните услови утврдени во договорот за домаќи-
нот и хаус мајсторот.

- едногласно се донесе одлука со која се овласту-
ваат претседателот и генералниот секретар да ги пре-
вземат сите дејствија кои се однесуваат на поправките 
и набавките во апартманите, а подоцна на првата ре-
довна седница да поднесат извештај пред членовите 
на управниот одбор кои ќе донесат соодветна одлука 
за покривање на трошоците.

23-те државни спортски игри на Мобилност Ма-
кедонија ќе бидат одржани од 3-5 јуни 2011 година во 
струга и воохрид. сместувањето на учесниците ќе 
биде во хотелот „галеб“ во струга и за таа цел се доне-
се одлука за закуп на потребен број пансиони по цена 
од 1300 денари за полн пансион. комисијата за спорт 
при Мобилност Македонија да ги донесе пропозици-
ите и програмата за игрите и да го утврди рокот за 
пријавување на екипите за учество на рси 2011. 

се донесе едногласно одлука за одржување на 
квиз натпревари. истите ќе се одржат на 1-2.10.2011 
година во банско-струмица со тоа што на 2 октом-
ври завршуваат со ручек, и за таа цел да се закупат 
потребниот број на пансиони. во врска со превозот 

Прва седница на уПравниот одбор на националниот 
сојуЗ на лица со телесен инвалидитет 
на Македонија - Мобилност Македонија
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се донесе одлука за оние здруженија кои немаат ав-
тобуски превоз попладе на 2 октомври, да им се одо-
брат плус 10 литри гориво на поминати 100 км. про-
позициите ќе бидат исти како и во минатата година. 
водител на квизот ќе биде претседателот на сојузот 
бранимир јовановски. прашањата ќе бидат подгот-
вени повторно од зоран јордановски во висина на 
надомест од минатата година во износ од 9000 денари 
во нето. за терминот на одржување на квалифика-
ционите квиз натпревари, за обезбедување техника 
потребна за одржување на квизот, ќе се одлучува на 
наредната седница на управниот одбор.

едногласно се донесе одлука во истиот термин во 
кој ќе се одржат квиз натпреварите, да се одржи ма-
нифестацијата тортијада во организација на Мобил-
ност струмица, а со финансиска помош од сојузот во 
висина од 50.000 денари.

во врска со одржување на музичко литературен 
фестивал едногласно се донесе одлука за истото да се 
расправа на првата наредна седница на управниот 
одбор на Мобилност Македонија.

се донесе одлука државно шаховско првен-
ство на Мобилност Македонија да се одржи на 29-
30.10.2011година (на 30 октомври завршува со ручек) 
во хотел „цар самоил“ во банско и за таа цел да се 
закупат потребен број на пансиони. пропозициите се 
исти како и минатата година. здруженијата треба да 
одржат квалификациони натпревари и најдоцна до 
10 октомври да ги достават до Мобилност Македо-
нија записниците од одржаните натпревари и прија-
вите за своите учесници.

едногласно се донесе одлука за одржување на 
втората меѓународна ликовна колонија во органи-
зација на Мобилност Македонија од 14 до 20 април 
во охрид во апартманите на сојузот, на начин и обем 
како минатата година. се донесе едногласна одлука да 
се овластат претседателот и генералниот секретар да 
ги превземат сите потребни активности околу орга-
низацијата на ликовната колонија, исхрана на учесни-
ците и набаката на потребниот сликарски материјал.

во врска со оваа точка се донесе едногласна одлука 
пријавите за организација на трите тематски работил-
ници и одбележувањето на 4-ти декември денот на ли-
цата со телесен инвалидитет, заедно со детална програ-
ма за организација на истите да се достават до Мобил-
ност Македонија најкасно до 15-ти април 2011 година 
односно до наредната седница на управниот одбор.

едногласно се донесе одлука со која се формираа 
комисии на управниот одбор на Мобилност Македо-
нија во состав:

дисциплинска комисија: 
стојанчо параспуров, авни Хисмани и бобан 
јордановски;
комисија за опоравок и рехабилитација: 
нико јанков, васил томов и рашо талунџиќ;
комисија за спорт: 
рубинчо ристески, васко стефановски, 
нурие Фаризи, ангел јаневски 
и тони Митровски;
комисија за култура и забава: 
стеван ангелески, томче најдовски, буран бала, 
кире огненовски и славчо илиев;
комисија за почесни членови и признанија: 
Штерјо николов, Михајло Михајлов 
и никола Марачков.
едногласно се донесе одлука за исплата на надо-

мест на патни трошоци на лицата кои како волонтери 
обавуваат административни работи во здруженијата 
за 2011 година. на истите на секои три месеци во го-
дината, ќе им се исплатува по 1500,00 денари месечно, 
до крајот на годината.

на крајот од седницата се донесоа следните одлуки:
l едногласно се донесе одлука за печатење на 

членски карти и пристапници;
l едногласно се донесе одлука барањето на Мобил-

ност охрид да се прифати, и се одобрува сред-
ства во висина од 4.387,00 денари за плаќање на 
заостанат долг за електрична енергија;

l едногласно се прифати предлогот списанието 
„Феникс 86“ на Мобилност Македонија да се 
достави до сојузот на слепи на Македонија во 
електронска форма за да се овозможи да го 
чи таат и лицата со изгубен вид;

l едногласно се донесе одлука уредувачкиот од-
бор на весникот „Феникс 86“ да го сочинуваат: 
бра нимир јовановски, Митко Фидановски и 
нико јанков.

по исцрпување на дневниот ред седницата завр-
ши со работа.

Б. Јовановски
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на седницата на управниот одбор одржана на 
19.04.2011 година во просториите на Мобилност ох-
рид беа донесени повеќе одлуки кои се однесуваат на 
тековното работење и спроведување на програмски-
те задачи на Мобилност Македонија. 

најнапред беше донесена одлука за распределба на 
средства за помош на членовите во трошоците при корис-
тење на здравствените услуги во висина од половина ре-
довна дотација што квартално ја примаат здруженијата. 

потоа беше истакнато дека од министерството за 
култура е прифатен нашиот проект за организација 
на музички средби и поддржан со 80.000,00 денари. во 
рамките на истото беше донесена одлука за распишу-
вање на конкурс за музички средби на лицата со теле-
сен инвалидитет кои би се одржале во рамките на тер-
минот на одржување на квиз натпреварот во струмца. 

беше утврден терминот за одржување на ква-
лификациски квиз натпревар и се донесе одлука за 
обезбедување на потребната техника за одржување 
на квиз натпреварите. квалификациските натпрева-
ри ќе се одржат во просториите на здруженијата на 
14.09.2011 година со почеток во 17 часот. во 18 часот 
од страна на генералниот секретар на Мобилност 
Македонија по меил ќе бидат испратени одговорите 
на тестовите, а до 19 часот истиот ден здруженијата се 
должни по пат на интернет (или факс) да го пратат во 
канцеларијата на Мобилност Македонија извештајот 
од спроведеното тестирање и составот на екипите за 
републичкиот квиз натпревар.

членовите на уо на Мобилност Македонија беа 
известени дека, заради барањето на агенцијата за ма-
гистрални патишта која се наоѓа во фаза на изработка 
на налепници за возилата на наши членови кои се ос-
лободени од плаќање на патарина, моравме да изврши-
ме номенклатура на членските книшки на тие члено-
ви. така членовите од Мобилност скопје на членските 
книшки како префикс го носат редниот број 1, од Мо-
билност битола 2 ... и така редоследно сите здруженија 
според бројот на членовите. беше донесена одлука во 
здруженијата да се изврши целосно нумерирање и на 
останатите членови по иста методологија. 

беше донесена одлука да се исплати сумата за 
извршената набавка на опрема (душеци, завеси, кор-
ниси, бојлер, ситен инвентар...) и извршените услуги 

(молерски услуги, генерално чистење, дезинфекци-
ја...) при ставањето во употреба на апартманите во 
охрид за сезоната 2011 година. 

во врска со разгледување и утврдување на пред-
лози за организација на тематските работилници и 
одбележување на „4-ти декември“ денот на лицата со 
телесен инвалидитет и турнирот во табла се констати-
ра дека барањата за тематските средби се без програ-
ми и динамика на одржување на средбите и со самото 
тоа неприфатливи за донесување на одлука. исклучок 
беше барањето на Мобилност битола за одбележување 
на 20 години куд Феникас, меѓутоа се донесе заклучок 
тоа одбележување да се случи за време на музичките 
игри во организација на Мобилност Македонија. се 
донесе одлука сите здруженија што конкурираат за 
тематски средби да доставуваат барања кои задолжи-
телно ќе содржат: образложение за називот на темата, 
излагачи по теми, кус преглед за динамиката на одр-
жувањето на средбата, абстракт и очекуваните придо-
бивки од тематската работилница. на крајот од диску-
сијата се донесе одлука да му се додели организација 
на тематска средба на Мобилност кочани (мај месец), 
а останатите здруженија, доколку се заинтересирани, 
согласно договореите критериуми да конкурираат 
за тематските средби кои ќе се одржат во последниот 
квартал од годината. истото се однесува и за одбеле-
жување на „4-ти декември“ денот на лицата со телесен 
инвалидитет, како и турнирот во табла.

 на крајот од седницата се дискутираше за 
начинот на користење на репрезентативниот апарт-
ман за сезоната 2011 година. во врска со тоа имаше 
повеќе предлози од членовите на уо кој, под кои ус-
лови и на кој начин би го користел апартманот. на 
крај од дискусијата се донесе едногласна одлука реп-
резентативниот апартман започнувајќи од јуни 2011 
година да може да го користат заслужни членови, 
како и членовите на органите и телата на Мобилност 
Македонија. исто така две смени од по 10 дена да им 
бидат отстапени на нФсриМ-Мпк за потребите 
за подготовка на нашите членови кои се членови на 
репрезентацијата во стрелаштво, како и за гостите од 
зрењанин или нови кнежевац. 

Б. Јовановски

втора седница на уПравен одбор
на Мобилност Македонија
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во република Македонија со донесувањето на за-
конот за спречување и заштита од дискриминација 
се направи чекор понапред во регулирањето на мате-
ријата за антидискриминација. 

имајќи во предвид дека се работи за закон за 
спречување и заштита од дискриминација кој би бил 
леџ специалис, се наметна потребата оваа материја да 
се нормира и се нормираше со неговото донесување 
на 8 април 2010 година, а имајќи ги во предвид трен-
довите во светот, европа, па и најблиската околина 
на република Македонија, како република Хрватска и 
република србија веќе поодамна имаат вакви закони 
и истите се применуваат. донесувајќи го законот за 
спречување и заштита од дискриминација република 
Македонија го фати чекорот со модерното време со 
што се приближи чекор поблиску кон европското се-
мејството. и покрај тоа што во република Македонија 
законот за спречување и заштита од дискриминација 
е донесен на 8 април 2010 година истиот започна да се 
применува од 01 јануари 2011 година. 

идејата и мотивите за донесувањето на законот 
за спречување и заштита од дискриминација е да се 
обезбеди спречување и заштита од дискриминација, 
на сите физички и правни лица, во остварувањето на 
правата кои се загарантирани со закон и ратификува-
ните меѓународни договори. за да се обезбеди зашти-
та од диксриминација, со законот е предвидено фор-
мирање на комисија за заштита од дискриминација, 
која има својство на правно лице.

текстот на законот за спречување и заштита од 
дискриминација забранува секаков вид на директна и 
индиректна дискриминација, забранува повикување 
и поттикнување на дискриминација и помагање во 
дискриминаторско постапување врз основа на: пол, 
раса, боја на кожа, род, припадност на маргинали-

зирана група, етничка припадност, јазик, државјан-
ство, социјално потекло, религија или верско уверу-
вање, образование, политичка припадност, личен или 
општествен статус, ментална и телесна попреченост, 
возраст, семејна или брачна состојба, имотен статус, 
здравствена состојба или било која друга основа која 
е предвидена со закон или со ратификуван меѓунаро-
ден договор. значи сите претходно наведени основи 
се всушност дискирминаторски основи, кои доколку 
се случат во пракса ќе имплицира поведување на со-
одветна постапка против оној кој се однесувал спро-
тивно на забраната за дискриминација. 

со донесувањето на овој закон се очекува да се 
наметне обврска за сите државни органи, органи на 
единиците на локалната самоуправа, правни лица со 
јавни овластувања и правните и физичките лица да 
го применуваат овој закон во областа на: 

l работата и работните односи; 
l образование, наука и спорт; 
l социјална сигурност, вклучувајќи го и под-

рачјето на социјална заштита, пензиско и ин-
валидско осигурување, здравствено осигуру-
вање и здравствена заштита;

аналиЗа на Законот 
За сПречување 
и ЗаШтита од 
дискриМинација
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l правосудство и управа;
l домување;
l јавно информирање и медиуми;
l пристап до добра и услуги;
l членување и делување во синдикалните, по-

литичките партии, здруженија на граѓани и 
фондации или други организации засновани 
на членство; 

l култура и 
l други области определени со закон. 
вака определената обврска за применување на 

овој закон е широко поставена и практично значи 
дека обврска да го применуваат истиот имаат сите 
правни и физички лица од јавниот и приватниот сек-
тор. ова, во крајна линија е и оправдано решение, а 
особено за обврската да се почитува законот во при-
ватниот сектор. 

согласно законот за спречување и заштита од дис-
криминација, како облици на дискриминација се опфа-
тени: директната и индиректната дискриминација, 
вознемирувањето, сексуално вознемирување, дискри-
минација на лица со ментална и телесна попреченост. 

1. директна дискриминација врз дискримина-
торска основа е секое неповолно постапување, раз-
ликување, исклучување или ограничување кое како 
последица има или би можело да има одземање, нару-
шување или ограничување на еднаквото признавање 
или уживање на човековите права и основни слобо-
ди, споредено со третманот кој го има или би можело 
да го има друго лице во исти или слични услови; 

2. индиректна дискриминација врз дискримина-
торска основа е секое ставање на некое лице или гру-
па во неповолна положба во споредба со други лица, 
со донесување очигледно неутрални одредби, крите-
риуми или со преземање на определени практики, ос-
вен кога таквите одредби, критериуми или практики, 
произлегуваат од оправдана цел, а средствата за по-
стигнување на таа цел се соодветни и неопходни. 

3. вознемирување и понижувачко постапување 
претставува повреда на достоинството на лице или 
на група лица кое произлегува од дискриминаторска 
основа и кое има за цел или резултат повреда на дос-
тоинството на одредено лице или создавање закану-
вачка, непријателска, понижувачка или застрашувач-
ка средина, пристап или практика. 

4. сексуално вознемирување е секое несакано од-
несување од полов карактер, кое се изразува физички, 
вербално или на било кој друг начин, а има за цел или 
последица повреда на достоинството на едно лице, 
особено кога се создава непријателска, заканувачка, 
деградирачка или понижувачка средина. 

5. под дискриминација на лица со ментална и 
телесна попреченост се подразбира: намерно оневоз-
можување или отежнат пристап до здравствена заш-
тита односно ускратување на правата на здравстве-
на заштита, редовен медицински третман и лекови, 
рехабилитациони средства и мерки во согласност со 
нивните потреби, ускратување на правото на брак и 
создавање на семејство и други права од областа на 
бракот и семејните односи, ускратување на правото 
на образование, на работа и правата од работениот 
однос. исто така, како дискриминација на лицата 
со ментална и телесна попреченост се смета и ситу-
ацијата кога нема да се преземат мерки за отстрану-
вање на ограничувањата односно прилагодување на 
инфраструктурата и просторот, користење на јавно 
достапни ресурси или учеството во јавниот и опш-
тествениот живот. 

со донесувањето на законот за спречување и 
заштита од дискриминација, не само што законодав-
ството во република Македонија го фати чекорот со 
законодавствата на други држави, туку, со овој закон 
ќе се пополни и една правна празнина која постоеше 
во правниот систем на нашата држава. самиот закон 
ќе биде леџ специалис со кој ќе се обезбедува спречу-
вање и заштита од дискриминацијата. 
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со донесувањето на законот за спречување и 
заштита од дискриминација, најпрво се определува-
ат основите за дискриминација, што е појдовна точка 
за да можат лицата кои биле дискриминирани да ги 
заштитат и остварат своите права загарантирани со 
уставот на рМ, законите и меѓународните договори. 
со донесувањето на овој закон се наметнува и обвр-
ската истиот да се применува и почитува од страна на 
сите лица, од страна на јавниот и приватниот сектор, 
со што би можело да се очекува дека ќе биде гаран-
ција дека нема да постои дискриминација. знаењето 
дека постои законот за спречување и заштита од дис-
криминација ќе ја подигне свеста на сите и веројатно 
ќе се запрашаат дали нивното досегашно однесување 
било или не било дискриминирачко. а уште повеќе, 
доколку се знае дека ќе има и соодветна постапка, 
која би резултирала со одредени последици за оној кој 
се однесувал дискриминирачки. 

Формирање на посебен орган за заштита од дис-
криминација е потребно, и истото е добро решение, 
а како е предвидено во текстот на законот за спречу-
вање и заштита од дискриминација. таков орган ќе 
биде комисијата за заштита од дискриминација, кој 
би бил самостоен и независен орган во своето поста-
пување. ова од причина што комисијата ќе има една 
и единствена функција, а тоа е спречување и заштита 
од дискриминација. во оваа смисла, секое лице кое 
смета дека е дискриминирано, би можело да ини-
цира постапка пред комисијата со поднесување на 
претставка, па комисијата по спроведена постапка, 
во рамките на своите надлежности, ќе даде свое ми-
слење и препораки во врска со односната претставка. 

судовите, како државни органи, каде една од 
основните функции и цели на нивното постоење е 
заштита, почитување и унапредување на основни-
те човекови права и слободи, како и обезбедување 
еднаквост, рамноправност и недискриминација по 
било кој основ, ќе бидат вклучени во постапките за 
спречување и заштита од дискриминацијата. така, 
лице кое смета дека поради дискриминација му е по-
вредено некое право, ќе има можност да поднесе туж-
ба пред надлежниот суд. со таквата тужба, лицето кое 
смета дека со дискриминација му е повредено некое 
право, ќе може од судот да бара да се утврди дека е 
сторено дискриминација, ќе може да бара да се забра-
ни преземање на дискриминирачко дејствување, како 

и ќе може да бара надомест на штета. во одредени си-
туации дури и ќе може да бара да се објави во меди-
умите пресудата со која е утврдено дискриминирачко 
однесување. 

и покрај тоа што, како веќе е наведено, во одре-
дени закони постојат одредби кои на директен начин 
ја забрануваат дискриминацијата, како што е зако-
нот за работни односи, факт е дека до сега се нема 
поведено ниту една судска постапка за да се утврди 
дискриминирачко однесување и да се забрани так-
вото однесување во иднина. дали тоа значи дека во 
република Македонија нема дискриминација? диску-
табилно прашање.

имајќи го во предвид досега изложеното остану-
ва да се види како законот за спречување и заштита 
од дискриминација ќе се применува во пракса. заклу-
чокот е еден, потребен е ваков закон во правниот сис-
тем на република Македонија, бидејќи на тој начин ќе 
се пополни една правна празнина која до овој момент 
објективно постоеше.

Марина Ташкова
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во службен весник на рМ бр. 33/11 од 17.03.2011 
година објавен е новиот правилник за индикациите 
за остварување на правото на ортопедски и други по-
магала. овој правилник во секој случај е значаен за 
сите нас телесни инвалиди со оглед на тоа дека сите 
ние кој повеќе кој помалку сме засегнати од правата 
кои произлегуваат од него со оглед на тоа што сме ко-
рисници на ортопедски помагала.

овој правилник содржи значајни новини за кои 
сметам дека треба барем накусо да ги изложиме во 
ова наше гласило за да се запознаат сите членови со 
новитетите и полесно да се информираат за процеду-
рата која мора да се спроведе за да се добие било кое 
помагало кое е предвидено во овој правилник.

досега корисниците на услугите добиваа право за 
набавка на помагало и тоа го нарачуваа кај овластена 
фирма и од моментот на неговиот прием после изра-
ботката никој не водеше грижа дали ова помагало е 
функционално и дали ги исполнува бараните крите-
риуми и дали ја извршува својата намена. едностав-
но лицето со инвалидитет беше понатаму препуштен 
самиот на себе и се случувало помагалото воопшто 
да не може да го користи. сега со овој нов правилник 
се воведува нова фаза во набавката на помагалата, а 
тоа е контролата за нивната функционалност.

сега лекарската комисија на Фондот врши провер-
ка на функционалноста на ортопедски помагала и тоа 
протези на раце и на нозе, мио-електорнски протези за 
раце и ортози за шифри 2101, 2102, 2103, 2104 2105, 2503, 
2504, 2505, 2506 и 2507 на овој правилник само при пр-
вото остварување на право, како и по приговор на оси-
гуреното лице за нефункционалност на помагалото.

ако целта на законодавецот беше да им помогне 
на лицата со инвалидност, тогаш на овој начин во-
општо не им помагаат бидејќи воведуваат уште една 
обврска на лицата со инвалидност која за нив е изма-
чување. овие комисии знаеме дека работат во прос-
ториите на фондот, а тие простории обично не се 
пристапни и замислете ја таа тортура што овие лица 
треба да ја истрпат за да ја докажат функционалноста 
на помагалото кое им било доделено. најдобро знае 
лицето со инвалидност дали помагалото е функцио-
нално и без потпис на корисникот не би требало да се 
исплати вредноста на помагалото и на тој начин ќе се 
избегне злоупотребата.

проверката на функционалноста ја врши лекар-
ска комисија на Фондот во рок од 15 дена од испора-
ката на истите со писмено потврдување дека:

l испорачаното помагало служи за функцио-
нална и естетска замена на изгубените делови 
од телото; 

l спречува појава и корегира постоечки дефор-
митети и олеснува вршење на основни жи-
вотни функции;

l и дали испорачаното помагало одговара на 
стандардите во согласност со правилникот;

l помагалото е исправно и
l осигуреното лице е корисник на испорачано-

то помагало.
комисијата издава потврда која оди во прилог 

кон фактурата на испорачателот доставена до Фондот. 
дури откако ќе биде потврдена на овој начин функци-
оналноста на помагалото на производителот ќе му се 
исплати изработката на помагалото. корекциите на по-
магалото паѓаат на товар на испорачателот, а доколку се 
утврди нефункционалност на помагалото испорачате-

П р а в и л н и к
За индикациите За остварување на Право 
на ортоПедски и други ПоМагала
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лот е должен да изработи ново помагало се додека не се 
утврди дека испорачаното помагало е функционално.

осигуреното лице правото на ортопедско и дру-
го помагало го остварува врз основа на потврда за 
потреба од ортопедско помагало, што ја издава лекар 
специјалист од соодветна специјалност.

потврдата за ортопедското помагало ја заверува 
подрачната служба на Фондот според местото на оси-
гурување на осигуреното лице.новина се воведува 
кај инвалидските колички. кај овие помагала доколку 
престане потребата од користење на ова ортопедско-
то помагало (со исклучок на тоалетна инвалидска ко-
личка), осигуреното лице е должно да го врати истото 
во подрачната служба на Фондот. значи на лицата на 
кои им била препишана инвалидска количка доколку 
престане потребата од неа тогаш тие лица се должни 
ова помагало да го вратат на Фондот, а тоа помагало 
како користено може да му се додели на друго лице на 
користење со пократок рок на употреба.

заверката на потврдата се врши истовремено со 
потпишување на образец- изјава за домаќинско ко-
ристење на помагалото дека истото ќе биде вратено 
во подрачната служба од каде е заверена потврдата во 
рок од 30 дена и тоа по: престанокот на потребата за 
користење на помагалото и добивање на право за по-
магало од ист вид пред истекот на рокот, за помагала 
за кои е утврдена обврска за враќање на помагалото.

осигуреното лице или лице овластено од оси-
гуреникот кое нема да го врати помагалото согласно 
одредбите на овој правилник е обврзно на Фондот 
да му надомести штета од 80 % од вредноста на ново 
истовидно помагало утврдена со одлуката за утвдру-
вање на цени на ортопедски и други помагала.

за ортопедските и другите помагала како што 
се:протези на раце и нозе, миоелектронски протези за 
раце, ортози, стандардни инвалидски колички (собна, 
теренска) како и моторни колички, потврдата за потре-
бата од ортопедското помагало се заверува по претход-
но добиено мислење од првостепената лекарска коми-
сија на Фондот. и ова е една новина. до сега потврдата 
се заверуваше после издавањето од лекарот специја-
лист во Фондот. сега за овие помагала покрај потврда-
та што ја издава лекар специјалист мора да се оди и на 
комисија при Фондот и таа да ја потврди потребата.

сега се воведува и категорија на користени ор-
топедски помагала. на осигуреното лице на кое му е 
утврдена потребата за ортопедско помагало Фондот 

може да му се издаде користено помагало ако за тоа 
даде оценка и мислење лекарската комисија на Фон-
дот, а рокот на траење на помагалото изнесува полови-
на од рокот на траење на истовидно ново помагало.

сега испорачателот на помагалата мора да дава и 
гарантен рок за употреба на помагалото со што ќе се 
подигни нивото на стандардите со кои се изработува-
ат помагалата и на овој начин производителот да се 
натера да изработува помагала кои ќе бидат согласно 
прописите и потребите на корисниците. гарантни-
от рок на помагалата го одредува правното лице кое 
произведува или набавува помагала со кое Фондот 
има склучено договор и истиот неможе да биде по-
мал од 1 година, освен за помагалата кај кои рокот на 
траење е помал од 1 година.

во иднина ќе се плаќа и учество за набавка на ор-
топедско помагало. висината на учеството на осигуре-
ните лица во цената на ортопедските и други помагала 
се утврдува на 10% од цената на ортопедските и дру-
ги помагала, освен за надколени и подколени ортози 
за кои висината на учеството изнесува 100,00 денари 
по ортоза и за корсет платнен лумбален со фишбајни 
и корсет платнен лумбален со метални шини, за кои 
учеството изнесува 50% од вредноста на корсетот.

од учеството во став 1 на овој член се ослободе-
ни осигурените лица од член 35 од законот за здрав-
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ственото осигурување, а согласно пак овој член од 
законот за здравствено осигурување од учеството се 
ослободуваат децата до 18-годишна возраст и осигу-
рените лица кои имаат потреба од протези за долни 
и горни екстремитети, слушни протези, ортооптички 
помагала и инвалидска количка и од медицински по-
магала за функција на физиолошките празнења.

рокот на траењето на протезите од член 16 (про-
тези за раце и нозе) од овој правилник изнесува:

за протезите за раце:
l за осигурени лица, деца до 7 годишна возраст 

- 7 месеци;
l за осигурени лица, деца над 7 до 18 годишна 

возраст - 18 месеци;
l за осигурени лица над 18 до 65 годишна 

возраст - 36 месеци;
l за осигурени лица над 65 годишна возраст - 

48 месеции.

рокот на траењето на протезите од член 18 (мио-
електронски протези)од овој правилник изнесува:

l за осигурени лица, деца над 6 до 18 годишна 
возраст - 36 месеци;

l за осигурени лица над 18 до 65 годишна 
возраст - 36 месеци;

l за осигурени лица над 65 годишна возраст - 
60 месеци.

за протезите за нозе:
l за осигурени лица, деца до 7 годишна возраст 

- 7 месеци;
l за осигурени лица, деца над 7 до 18 годишна 

возраст - 12 месеци;
l за осигурени лица над 18 до 65 годишна 

возраст - 36 месеци;
l за осигурени лица над 65 годишна возраст - 

48 месеци.
рокот на траењето на ортопедските средства (ор-

този) од член 22 од овој правилник изнесува:
l за осигурени лица, деца до 7 годишна возраст 

- 12 месеци;
l за осигурени лица, деца над 7 до 18 годишна 

возраст - 14 месеци;
l за осигурени лица над 18 до 65 годишна 

возраст - 24 месеци;
l за осигурени лица над 65 годишна возраст - 

36 месеци.

осигуреното лице на кое му е одобрена инвалид-
ска количка од било кој вид има право само на едно 
перниче од полиуретан со мемориска пена обложено 

со текстил освен за тоалетна инвалидска количка, а 
рокот на траење изнесува најмалку 60 месеци, а за 
деца до 18 години - 36 месеци.

лицата со параплегија и квадриплегија кои оства-
руваат или оствариле право на инвалидска количка 
имаат право на антидекубитално перниче полнето 
со воздух или гел со рок на траење од 48 месеци. тие 
лица при остварување право за инвалидска количка 
немаат право на перниче од полиуретан со мемори-
ска пена обложено со текстил.

рокот на траењето на инвалидските колички из-
несува најмалку 60 месеци, а за деца до18 години - 36 
месеци. заверката на инвалидска количка се врши 
со потврда и со потпишување на образец-изјава за 
домаќинско користење на помагалото. овој образец 
сега за прв пат се воведува во пракса со овој правил-
ник со цел Фондот да воведе ред во користењето на 
инвалидските колички, нивна правилна употреба и 
рационалност во издавањето.

останува секако и правото на набавка на орто-
педски чевли за осигурениците кои имаат соодветни 
таксативно наброени медицински индикации. орто-
педски чевли можат да се одобрат на осигурено лице 
како составен дел на друго помагало при:

1) потреба од ортопедски апарат (ортоза) каде 
чевлите се составен дел на апаратот;

2) потреба од метална сандала или ортопедски 
апарат со метална сандала;

3) потреба од вештачко стопало;
4) ампутиран дел од нога или доножјето, а осигу-

реното лице не користи ортопедски апарати;
5) ампутација на долен екстремитет во состав на 

адекватна протеза.
се работи за обемен правилник, а мојата цел во 

овој текст беше да ги запознам читателите со најзна-
чајните новини, а се разбира и само со оној дел што 
нас како телесни инвалиди на засега и не интересира. 
се надевам дека на овој начин многу читатели ќе се 
информираат за новините и дека со наши предлози 
ќе се бориме во иднина да добиеме подобри услуги од 
Фондот и во што поедноставна процедура.

останува нашата заложба за воведување на по-
добри стандарди во изработката на ортопедските по-
магала и воведување на нови технологии и материја-
ли кои ќе ни го олеснат живеењето.

Митко Фидановски
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иЗМенет Законот 
За социјална ЗаШтита 
- воведено Право 
на Мобилност

Минатата година нстилМ поради застојот во 
остварувањето на правата на телесните инвалиди 
закажа протест пред владата на република Македо-
нија. после закажувањето на овој протест од страна 
на власта беше понуден дијалог со цел да се изнајдe 
решение за напластените проблеми со кои подолго 
време се соочуваме ние телесните инвалиди.

после извесен период од одлагањето на протес-
тот наши претставници на чело со покојниот претсе-
дател Миодраг игњатовиќ беа повикани во владата 
на разговори. во таа прилика на премиерот и други 
претставници на владата и советници им беа изложе-
ни проблемите со кои се соочуваме подолго време и 
не само тоа туку беа предложени и решенија за над-
минување на истите. 

по сослушувањето на нашите проблеми и ба-
рања од страна на премиерот било прифатено многу 
од овие работи да се реализираат во пракса и со изме-
на на прописите да се излезe во пресрет на оправда-
ните барања.

како резултат на таа средба и преговорите дојде 
до промена на законот за социјална заштита. така, на 
ден 23.03.2011 година донесен е законот за измени и 
дополнување на законот за социјална заштита.

во чл. 17 од овој закон е пропишано дека се дода-
ва нов поднаслов 4.10 и сосема нов чл. 48-а со наслов: 
4.10 додаток за слепило и мобилност и во тој нов 
член се определува дека право на додаток на слепило 
се обезбедува за потполно слепо лице над 26 годишна 
возраст, а правото на додаток за мобилност се обез-
бедува на лице над 26 годишна возраст со 100% теле-
сен инвалидитет и лице со умерени, тешки и длабоки 
пречки во менталниот развој коешто без инвалидска 
количка не може да ги задоволи основните животни 
потреби, утврдени од стручен орган и со решение на 
центарот за социјална работа согласно со членот 203 
став 2 од овој закон.

Месечниот износ на додатокот од ставот 1 на овој 
член изнесува 7000 денари, усогласен со порастот на 

трошоците на живот за претходната година, објавени 
од државниот завод за статистика, во јануари за те-
ковната година и истиот се обезбедува од буџетот на 
република Македонија.

интересно е дека во член 42 од овој закон е опре-
делено дека одредбите од член 5 и 17 ќе се применуваат 
од 1 јули 2012 година. сите телесни инвалиди на кои 
законодавецот им го признал ова право имаат времен-
ски рок до почетокот на примената на овие одредби 
да си ги обезбедат потребните документи за да можат 
веднаш по примената во пракса на ова законско реше-
ние да се стекнат со правото на додаток за мобилност. 

во членот 203 став 2 е пропишано дека постапка-
та за утврдување на видот и степенот на попреченост 
се уредува со правилник за оцена на видот и степе-
нот на попреченост на лицата со менталниот или те-
лесниот развој, што со акт го определува министерот, 
во согласност со министерот за образование и наука 
и министерот за здравство. 

со други зборови за да се реализира ова право ќе 
треба да се добие мислење од комисија за утврдување 
на степенот на инвалидноста бидејќи без тоа нема 
да се реализира ова право на мобилност како и без 
решение на центарот за социјални работи. имајќи го 
во предвид досегашното искуство со работењето на 
овие комисии и органи ни останува само надеж дека 
лицата со инвалидност ќе можат релативно брзо и 
без бирократски пречки да го реализираат овој дода-
ток за мобилност.

Што значат овие законски измени во пракса? за 
жал ова право на мобилност го добиваат само една 
единствена категорија на телесни инвалиди и тоа 
само оние најтешките инвалиди со 100% инвалид-
ност односно само оние кои мораат само со количка 
да ги задоволуваат основните животни потреби. дру-
гите телесни инвалиди без оглед на степенот на нив-
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ното телесно оштетување нема да го реализираат ова 
право на додаток за мобилност.

за разлика од телесните инвалиди каде ова пра-
во многу рестриктивно се доделува за користење, кај 
лицата со ментална попреченост може да се речи дека 
сите категории ќе го користат ова право на додаток. 
овде се прави градација и тоа право ќе го користат 
лицата со умерени, тешки и длабоки пречки во мен-
талниот развој. оваа категорија на лица со инвалид-
ност се изборила за сеопфатност во добивањето на 
оваа бенефиција.

сега само се наметнува прашањето: не можеше 
ли и кај телесните инвалиди да се направи градација 
и правото на додаток на мобилност да го користат 
поголем број на телесни инвалиди почнувајќи со ли-
цата кои имаат најмалку 80% па нагоре? зошто не им 
се обезбеди правото на мобилен додаток скалесто на 
начин што најмал износ од овој додаток да добиваат 
тие со најмалку 80% инвалидност а најмногу да до-
бијат тие со 100% инвалидност, при што најмалиот 
износ за додаток на мобилност на пример би изнесу-
вал 4000 денари а највисокиот 7000 денари?

кога ова го предлагам и се прашувам секако 
имам во предвид дека не само тие инвалиди кои се во 
инвалидски колички имаат тешкотии со мобилнос-

та. со мобилноста имаат проблем скоро сите телесни 
инвалиди но најмногу оние кои процентот на инва-
лидност им изнесува најмалку 80% или повеќе. теш-
котиите во подвижноста ги имаме сите ние а особено 
овие инвалиди и потребата од овој додаток ја имаат 
сите тие без оглед на релативната нивна подвижност. 
ограниченоста во движењето во просторот не пра-
ви зависни од користење на помош од трети лица а 
функцијата на овој додаток е токму тоа – да се надо-
мести трошокот на овие лица за полесно совладу-
вање на просторот и препреките со кои се соочуваат 
секојдневно во нивниот живот.

уште еднаш се покажа дека многу бевме и сме во 
право што бараме да се ратификува конвенцијата на 
оон за правата на лицата со инвалидност. се додека 
не се ратификува оваа за нас значајна конвенција ќе 
имаме вакви инцидентни решенија на нашите про-
блеми. на овој начин само се гаснe пожарот но не се 
отстрануваат причините за тоа. за целосно решавање 
на нашите проблеми потребно е ратификација на 
оваа конвенција и потоа изработување на една др-
жавна стратегија за правата на лицата со инвалид-
ност и промена и усогласување на целото законодав-
ство на начин што прописите ќе се усогласат со духот 
на конвенцијата.

Митко Фидановски 
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подолго време постоеше дилемата дали нашите 
здруженија како впрочем и сите други здруженија на 
граѓани се обврзани да ја плаќаат радио телевизиската 
претплата. ова особено стана актуелно пред една до 
две години кога започна јавното претпријатие да дос-
тавува решенија до сите здруженија на граѓани со кои 
не обврзуваа да плаќаме радио дифузна такса. Многу 
од нашите здруженија не го плаќаа овој надомест и би-
дејќи решенијата не беа обжалени станаа правосилни 
и како извршен наслов Мртв ги наплатуваше преку 
извршители. самото извршување беше едноставна но 
многу скапа операција при што извршителот покрај 
основниот долг си ги наплатуваше и трошоците за 
извршување и преку сметката во банката ги напла-
туваа и значително зголемени. од и онака оскудните 
средства со кои располагаат здруженијата значителни 
средства кои се наменети за активности беа наплату-
вани непотребно за нешто што не го должевме. 

поучени од лошото искуство од изминатите го-
дини оваа година многу од здруженијата побрзаа да 
ја платат оваа такса со цел да се одбегнат барем тро-
шоците за извршувањето. за жал за некои од нашите 
здруженија доцна стигна автентичното толкување на 
членот 146 ст.1 алинеја 3 од законот за радиодифуз-
ната дејност.

ова беше побарано од страна на граѓани и здру-
женија и како единствен овластен да дава автентично 
толкување на овој закон собранието на република 
Македонија го даде ова толкување кое гласи:

одредбата од членот 146 ст.1 алинеја 3 од зако-
нот за радиодифузна дејност гласи:

„радио дифузна такса плаќаат:
l правни лица и сопственици на деловен прос-

тор, на секои 20 вработени или други лица кои 
го користат деловниот простор, по една ради-
одифузна такса,“.

одредбата од членот 146 став 1 алинеја 3 од за-
конот за радиодифузна дејност треба да се толкува 
така што радиодифузна такса плаќаат:правни лица 
и сопственици на деловен простор на секои 20 вра-
ботени или други лица кои го користат деловниот 
простор, по една радиодифузна такса. правни лица 

кои не се регистрирани согласно со законот за тргов-
ските друштва, односно кои добиваат статус на прав-
но лице согласно со други закони немаат обврска да 
плаќаат радиодифузна таксасогласно со овој закон.

со ова толкување конечно се симна дилема-
та дали здруженијата на граѓани треба да ја плаќаат 
оваа такса или не. со оглед на тоа што ние статусот 
на правни лица го добивме врз основа на законот за 
здруженија на граѓани и фондации, а не по законот за 
трговски друштва не сме обврзани да го плаќаме овој 
надоместок односно таксата. 

сега се поставува прашањето. Што сега? тие 
здруженија што не ја имаат платено оваа такса, а до-
биле решение од управата за јавни приходи треба да 
го обжалат решението во законски пропишаниот 
рок. доколку рокот изминал сепак државата може но 
не би требало присилно да го извршува. за да не дојде 
до несакани последици сепак треба да се пишува при-
говор и да се почека одговор од ујп. во приговорот 
во секој случај да се наведе ова автентично толкување 
и да се приложи како доказ решението за регистра-
ција на здружението за да се види дека ние не сме се 
стекнале со статус на правно лице согласно законот 
за трговски друштва туку согласно друг закон.

доколку станува збор за платена такса во држава 
во која владее правото би требало истата да се врати 
од оној кој ја платил или присилно му била наплате-
на бидејќи се работи за неосновано збогатување, но 
јас не верувам во тоа и сепак е добро што во иднина 
нема да ја плаќаме оваа такса. се надевам дека на овој 
начин ќе бидеме сите информирани и во иднина да 
не се прават пропустите од изминатите години.

Фидановски Митко

ртв ПретПлатата 
да не се Плаќа
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Новиот Правилник за индикации за остварување 
на право на ортопедски и други помагала (Сл.Весник 
на РМ бр.33 од 17.03.2011) за лицата со телесен инвали-
дитет според оцената на нашите членови – корисници 
на правата, предизвика усложнување на постапките за 
остварување на правата, како и назадување на правото 
за добивање на поквалитетни ортопедски помагала.

За да добиеме потполна информација и за да мо-
жеме да им понудиме објаснување на нашите членови 
за постапката и што точно носат измените во Правил-
никот, Мобилност Македонија на 28.04.2011 година во 
ДХО „Даре Џамбаз“ во Скопје организира тркалезна 
маса на тема: „Новиот Правилник за индикации за 
остварување на право на ортопедски и други помагала 
– подобрување или уназадување на правата за лицата 
со телесен инвалидитет“, на која активно учество зедоа: 
Бранимир Јовановски - претседател и Софка Прчева 
– генерален секретар на Мобилност Македонија, Д-р 
Татјана Петрова, Д-р Билјана Питракова Шишлевска, 
Д-р Вера Митревска и Бранко Аџигогов - односи со 
јавноста од Фонд за здравствено осигурување, Прим. 
Д-р Велика Лабачовска и Прим. Д-р Лидија Ивановска 
од Завод за физикална рехабилитација, Д-р Јулијана 
Мудинова и Прим.Д-р Душанка Грујоска од Клиника 
за ортопедски болести, Горан Чаловски –директор и 
Борче Стојков раководител на комерција при Центар 
за ортотика и протетика „Славеј“, Д-р Александар Га-
вриловски од Промедика, Митровиќ Марина – марке-
тинг менаџер во Промедика, Ирена Тепиќ – директор 
на „Бауерфајнд“, Слободанка Ханџиска – директор 
и Зоран Христовски – извршен директор на „Меди-
кус Хелп“ ортопедски помагала, Ѓорѓиевски Дејан 
- претседател на Мобилност Скопје, Јаќимовски Ве-
либор - претседател на Мобилност Тетово и Клепова 
Фани - секретар на Мобилност Тетово.

Согласно очекувањата, дебатата отвори и даде 
одговор на повеќето дилеми, а меѓу поважните беа:

- Издавање на користени ортопедски помагала?
Одговор од претставниците на фондот беше дека 

воопшто не се планира да се издаваат користени по-
магала на постојани корисници, лицата со телесен ин-
валидитет кои впрочем никогаш и не биле предмет на 
разгледување во овој смер, туку на времени корисници 
за кои се очекува дека во краток временски период ќе се 
вертикализираат и понатаму нема да имаат потреба од 

користење на инвалидска количка. Директорот Чалов-
ски истакна дека таа процедура треба да се уреди и ор-
топедските колички да се издаваат на корисниците от-
како це бидат исчистени, поправени и дезинфицирани.

- Зошто комисијата за оценка на комунални и 
други услови се става над лекарите кои ги препишу-
ваат помагалата?

Од фондот објаснија дека мислењето на комиси-
јата не се однесува дали лицето треба или не треба 
да добие количка, туку повеќе каков тип на количка 
да добие:собна или тоалетна. На прашањето каква е 
стручноста на членовите на комисиите, беше одго-
ворено дека во неа ќе партиципираат и надворешни 
членови кои ќе бидат стручни, а во меѓувреме и ќе се 
доедуцираат членовите на комисиите, што кај лека-
рите остави дилема колку е тоа можно со оглед на тоа 
дека за некои специјалности потребна е повеќегодиш-
на стручна доедукација, а од друга страна сето тоа ќе 
го чини фондот и ќе одлева непотребно средства.

- Лекарите прашаа зошто е потребна толкава папи-
рологија при препишување на ортопедските помагала?

Општа е забелешката дека за да се препише ор-
топедското помагало треба да се користат повеќе об-
расци, шифри, потврди... а сето тоа бара многу време 
за кое останатите пациенти стануваат нервозни оти 
предолгу чекаат. Претставниците на фондот истакнаа 
дека се очекува таа процедура да стане рутина, а сис-
темот во фондот е таков што прифаќа издавање на ор-
топедско помагало само на тој начин на препишување. 
Исто така претставниците на ортопедските куќи ис-
такнаа дека е потребно да се направи нова номенкла-
тура и прецизно да се дефинира што е стандард, кои се 
индивидуални а кои сериски ортопедски помагала.

-Надстандардни ортопедски помагала?
На прашањето на претседателот на Мобилност 

Македонија зашто е скратена можноста која ја ко-
ристеја нашите членови во доплата да набават поква-
литетни ортопедски помагала кои ќе им ја задоволат 
потребата претставниците на фондот истакнаа дека 
во овој момент не се размислува на ширење на лепе-
зата на ортопедските помагала, ниту враќање на мож-
носта за доплата, бидејќи согласно член 10 од Законот 
за здравствено осигурување е исклучена можноста за 
надстандардна медицинска услуга со доплата, па ана-
логно на тоа и за ортопедските помагала. Претстав-

новиот Правилник За ортоПедски ПоМагала – 
Подобрување или унаЗадување на Права?
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ниците на ортопедските куќи истакнаа дека е потреб-
но барем да се ревидираат и подигнат референтните 
цени кои впрочем не се променети од 2003 година, и 
можеби тој чекор малку ќе ја амортизира состојбата и 
ќе може корисниците да добиваат поквалитетни по-
магала. Претседателот на Мобилност Македонија ис-
такна дека ревидирањето на цените сигурно е потреб-
но со оглед на тоа дека сме свесни колкава е промената 
на цените од 2003 година до денес, меѓутоа враќањето 
на правото на набавка на ортопедски помагала како 
опција многу е важно да се врати бидејќи членовите 
на Мобилност Македонија се претежно активни чле-
нови кои одат на училиште, студираат, работат, спор-
туваат и како и сите граѓани на РМ сакаат нормално 
и непречено да го уживаат животот. Не е логично со 
геријатриска количка да се студира и да се појавува во 
јавност на официјални настани или со такви да се оди 
на работа. Особено што количките кои се добиваат за 
моменталната референтна цена ниту се од редот на 
„активни“, ниту лесно се управуваат, ниту пак се лес-
ни за качување и симнување од автомобил. Лицата со 
телесен инвалидитет ниту се болни, ниту неспособ-
ни, а тоа што судбината си поиграла со нив без нивна 
вина или избор, не е причина да бидат маргинализи-
рани и да се сметаат за граѓани од втор ред. 

- Ограничување на средствата за инконтинен-
ција?

Претставниците на фондот истакнаа дека пеле-
ните се издаваат согласно одредени дијагнози и докол-
ку дијагнозата не е опишана во Правилникот, лицето 
нема можност да подигне средства за инконтиненција 
на сметка на фондот. За ова имало претходна соглас-
ност и од Мобилност Македонија. Бранимир истакна 
дека не може ниту да потврди, ниту да демантира за 
претходните договори и евентуални согласувања во 
врска со ова прашање, меѓутоа повеќе од очигледно 
е дека некои дијагнози на наши членови кои имаат 
неопходна потреба од средства за инконтиненција 
за да се вклучат активно во општеството се испуш-
тени. Падна предог фондот да формира комисија која 
ќе определува можност на користење на корисници 
кои имаат потреба а нивната дијагноза не е впишана 
во Правилникот. И уште еден предлог, да се одвојат 

по шифри постојаните од времените инконтиненции. 
Беше кажано дека ќе се следи спроведувањето на Пра-
вилникот во следните 6 месеци и секако дека ќе има 
одредени измени и дополненија во сегменти кои не ја 
задоволуваат праксата.

Како резултат од дебатата, неколку дена подоцна, 
поточно на 03.05.2011 година претставници на ФЗО 
имале средби и со ортопедските куќи и со лекарите. 
На 04.05.2011 година во канцеларијата на Мобилност 
Македонија претставниците на ФЗО одржаа состанок 
со генералниот секретар (во отсуство на претседате-
лот кој е на Светски куп во Аликанте) на која им ги 
пренела нашите забелески (поточно од претседате-
лот) со додавање предлог да се разграничат корисни-
ците на активни и помалку или неактивни корисници 
на ортопедски помагала особено за корисниците на 
инвалидски колички, потоа тоалетната количка да се 
врати како право независно дали корисникот земал 
собна количка, се запиша дијагнозата за која сметав-
ме дека има неопходна потреба, а со истата не може 
да се оствари право на пелени.

Директорката Виолета, вети дека за надстандар-
дите ќе поведат постапка за менување на законската 
регулатива, ќе ги запознаат на утрешната седница 
членовите на УО за нашите предлози и за потреба-
та од вклучување на нови, поквалитетни помагала за 
сметка на стари што не се употребуваат и не се функ-
ционални, односно ке го запознаат УО за примедбите 
на сите учесници на тркалезната маса, а за наредната 
седница на УО изразија потреба да добијат конкретни 
предлози и листа на барања од наша страна, особено 
во делот за надстандардни помагала, како и дефини-
рање на стандардот и квалитетот на помагалата. Гене-
ралниот секретар, дала примедба дека во УО на ФЗО 
нема ниеден лекар ортопед или физијатар, ниту пак 
претставник од инвалидските организации. Од ле-
карската фела во УО се двајца стоматолози, а од здру-
женијата претставник од здружението на пензионери, 
но за тоа ќе треба преку Националното координатив-
но тело за еднакви права на лицата со инвалидност во 
РМ да реагираме до Владата на РМ.

На крај сакаме да истакнеме дека Мобилност Ма-
кедонија во последно време има одлична соработка со 
Фондот за здравствено осугурување и има намера таа 
соработка уште повеќе да се подобрува и продлабо-
чува. Аналогно на тоа очекуваме и да се измени делот 
на Правилникот за ортопедски помагала во корист на 
нашите членови, лицата со телесен инвалидитет.

Б. Јовановски 
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националниот сојуз на лицата со телесен инва-
лидитет на Македонија-Мобилност Македонија во 
период од 14-20.04.2011 година ширум ги отвори вра-
тите на апартманите во населбата охридати во охрид 
за учесниците на втората по ред ликовна колонија. 
апартманите истовремено беа простор за престој, но 
и работно катче на 14 уметници кои насликаа вкупно 
35 платна кои претставуваат личен творечки белег на 
ова, второ по ред издание на ликовна колонија која 
претендира да стане традиционална.

на колонијата зедоа учество девет академски 
уметници од Македонија и тоа: проф. зоран јакимов-
ски, гроздан крстевски, далибор јовановски, денис 
стенов, симонида китановска, александра петков-
ска, Христина зафировска, ивана зориќ, афердита 
кики, две академски сликарки од србија: клара ка-
саш томиќ и драгица гверо, двајца наши членови-
сликари аматери: тома димовски и роза Мојсовска, 

како и две сликарки аматери од србија: славица зо-
риќ и соња боговиќ.

сликарски материјали беа набавени од длуМ, а 
во седумте денови на дружење, размена на искуства, 
многубројни часови на творечки израз на различните 
по стил и техника ликовни уметници, охрид дишеше 
во ритмот на уметноста. 

насликаните платна во нарениот период ќе бидат 
подготвувани за свечена промоција која ќе се одржив 
о декември во рамките на одбележувањето на меѓу-
народниот ден на инвалидите и денот на лицата со 
телесен инвалидитет на Македонија.

со желба да се добие во искуство, разговаравме 
со уметниците и добивме сугестии како во иднина 
да го подобриме квалитетот на колонијата. имено, 
уметниците побараа да добијат работна просторија 
во која би твореле заедно и каде цело време би биле 
позиционирани сликите и сликарскиот материјал, 

одржана втора Меѓународна ликовна колонија 
на Мобилност Македонија
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особено заради фактот дека маслените бои имаат ка-
рактеристичен тежок мирис кој е непријатен и ште-
тен за долг престој особено ако во иста просторија и 
се спие. потоа се иницира потребата од формирање 
на уметнички одбор на колонијата во кој ќе члену-
ваат истакнати уметници кои ќе вршат селекција на 
учесници и ќе прават класификација на уметничките 
дела, особено заради заложбата дел од сликите да не 
се продава и да се задржи како колекција која подо-
цна би се изложувала низ Македонија и пошироко.

учесниците на сликарската колонија се хра-
неа во ресторанот орфеј во непосредна близина на 

апартманите и ова е прилика да му се заблагодариме 
на сопственикот за ресторанот за коректната цена, 
прекрасното мени и исклучително вкусните оброци, 
како и за љубезноста на персоналот. 

еве дел од импресиите на учесниците на колонијата:
роза Мојсовска: „ова ми е втора по ред ликовна 

колонија на Мобилност Македонија. убаво дружење, 
убава соработка и едно големо искуство во животот 
ив о уметноста. чекориме за едно подобро утре.“

ивана Зориќ од гевгелија: „по втор пат учеству-
вам на оваа ликовна колонија и ми претставува го-
лема чест и задоволство што имав прилика да бидам 
дел од ова организација.“

клара касаш-томиќ од нови сад: „тражи се од 
мене да вам напишем своје личне утиске са колоније. 
њих је толико много да је овај папир мали када бих 
све написала. данас је задњи дан и пишем у моменту 
када се поздравлјамо и одлазимо куќи и самим тим 
суи осеќања сетна. било је много позитивних деша-

вања као и исте такве енергије меѓу сликариме. нарав-
но, томе је допринела и посебна пажња вас, домаќина 
и организатора, као и колега за мој роѓендан током 
ликовне колоније. ваша гостопримљивост је незабо-
равна и на високом-домаќинском нивоу. до следеќег 
састанка и виѓења остају драге успомене на прелеп 
охрид, фотографије и вас све као организаторе…“

драгица гверо од панчево: „учесник сам мно-
гобројних хуманитарних колонија, каква је и ваша, и 
само на таквим и учествујем. о колоније, све у супер-
лативе. све друго писање било би сувишно.“

Б. Јовановски
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интервју со

браниМир јовановски
претседател на Мобилност Македонија

редакцијата: На конститутивната седница на 
Собранието на Мобилност Македонија одржана на 
05.03.2011 година Ве избраа за претседател.. Вашите 
импресии?

Б. Јовановски: најнапред сакам да им се заблаго-
дарам на колегите, претставници на собранието на 
Мобилност Македонија, заради целосната доверба и 
едногласната поддршка при мојот избор за претседа-
тел во наредниот мандатен период 2011-2015 година. 
верувајте, воопшто не е едноставно да се прифати 
обврската да се биде претседател на организација која 
има околу 7.000 регистрирани членови и која во из-
минатиот период остави сериозен белег во движење-
то на лицата со инвалидност за остварување и подоб-
рување на нивните права. 

редакцијата: Каква е положбата на лицата со 
телесен инвалидитет во Република Македонија?

Б. Јовановски: Морам да констатирам дека лица-
та со телесен инвалидитет во република Македонија 
се наоѓаат во положба во која нивните права се во 
значителна мера еродирани. неможноста да се наба-
ви моторно возило со повраток на данок, изгубените 
бенефиции во јавниот патен сообраќај, архитектон-
ските бариери и сериозното непочитување на пра-
вилникот за пристап до и во јавните градби, лими-
тирачки одредби во законот за здравствено осигуру-
вање во врска со лекување, можноста за користење на 
бањско лекување и рехабилитација, како и набавка на 
квалитетни ортопедски помагала, се само еден дел од 
обврските за покренување на иницијативи за изме-
на и дополнување на законите кои ја регулираат оваа 
материја. од друга страна морам да истакнам дека 
во република Македонија постојат и добри законски 
решенија во одредени свери од интерес на лицата со 
телесен инвалидитет, меѓутоа многу тешко, или ни-
како не се спроведуваат во пракса, па од таа причина 
потребна е интензивна комуникација со надлежни-
те министерства со изричито барање доследно да се 
применуваат донесените прописи (ова особено се од-
несува на архитектонските бариери и пристапот).

редакцијата: Кои се Вашите планови на кратко-
рочно и догорочно поле?

Б. Јовановски: обединетите нации на лицата со 
инвалидност во декември 2006 година им дадоа силна 
алатка во борбата за остварување на нивните права. 
тоа е конвенцијата за правата на лицата со инвалид-
ност, меѓутоа република Македонија иако меѓу првите 
држави ја потпиеша конвенцијата, остана единствена 
во регионот која не ја ратификува. ова само по себе ја 
наметнува потребата да се искористат сите располо-
живи методи владата на рМ да подготви закон за ра-
тификација кој подоцна би бил ставен на усвојување 
во законодавниот дом. Минатата година стапи во сила 
националната стратегија за правата на лицата со инва-
лидност во рМ ревидирана 2010-2018 година. нешто 
подоцна владата на рМ го усвои оперативниот план 
за спроведување на националната стратегија и на нас 
ни преостанува активно да се вклучиме во следењето 
на спроведувањето на оперативниот план во повеќе 
области како би можеле да дадеме свој придонес кон 
крајот на годината при изготвување на извештајот кој 
ќе биде поднесен до владата на усвојување. тековно 
ќе ги обновиме барањата до министерствата за доби-
вање на погоре наведените права и бенефиции и ќе се 
обидеме во директна комуникација детално да ја об-
разложиме положбата во која се наоѓаме, причините 
зошто токму тие права во моментот ни се потребни и 
како ив о колкава мера истите би ни го олесниле жи-
вотот. секако дека сум свесен дека никој од нас, а нај-
малку јас, има волшебно стапче и дека со еден замав 
брзо и едноставно ќе ги реши наметнатите прашања 
и проблеми. процесот е долгорочен и јас исклучиво 
со целосната подршка од моите колеги од Мобилност 
Македонија ќе се обидам да дадам максимален придо-
нес во борбата за остварување на правата на нашите 
членови, лица со телесен инвалидитет.

Од Уредувачкиот одбор

браниМир 
јовановски
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со ХуМаност до Подобар доМ

учениците од гимназијата „корчагин“ заедно со 
децата од градинката „корчагин“од општина цен-
тар во скопје, во рамките на проект организиран од 
општинската организација на црвениот крст „цен-
тар“ спроведоа хумана акција со која квалитетно и 
трајно го санираа домот на Моника, членка на Мо-
билност скопје.

учесниците во проектот прво беа на обука на 
цка-пХв во црвениотр крст на град скопје и по 
одржаните две дисеминации се обратија до наши-
от сојуз со предлог да помогнат на наш член, нивен 
врсник, односно на Моника. 

Моника со својот помал брат, живееа со своја-
та тешко болна мајка без татко до 17 ноември 2010г. 
кога нивната мајка умира. сега се сами во гарсоњера 
од 27 м2., без под и со оштетени тавани и зидови од 
минатогодишната поплава. дваесетидвегодишната 
Моника добива старателство над својот помал брат и 
ја наследуваат инвалидската пензија од нивната мајка 
во висина од 5.400,00 денари. Моника ги напушта 
студиите на економскиот факултет во скопје, и поч-
нува да работи во едно од скопските кафулиња. иако 

со тежок телесен инвалидитет, храбро се соочува со 
сите предизвици и проблеми од секојдневниот живот 
со цел заедно со братот да го завршат школувањето и 
да го подобрат својот живот. 

со проектот преку оо на црвениот крст „цен-
тар“ оштетувањата во нивниот стан беа санирани 
(зидовите беа глетувани и молерисани) а на подот во 
целата гарсоњера беше ставен ламинат. 

децата учесници во овој проект, неколку пати 
беа во посета на домот на Моника каде се уверија во 
условите во кои живееа со нејзиниот брат. беа многу 
задоволни и среќни како изгледаше нивниот дом по 
завршените поправки. 

нивната изјава во нашата средба по завршу-
вањето на проектот беше дека сфатиле што значи да 
се има родители. изјавија дека се среќни што учеству-
ваат во овој проект и дека и во иднина ќе продолжат 
со учество во други хумани акции.

Мобилност Македонија, продолжува и понатаму 
со успешната соработката со општинската организа-
ција на црвениот крст „центар“.

с. п.

активисти 
на ЦрвЕниот крст 
во доМот на Моника
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после празниците се засилија активностите и 
подготовките за годишното и изборното собрание. 
како што течеше времето, така се формираше листа-
та на можните кандидати. со предизборните актив-
ности се заврши циклусот на барање на кандидати и 
тие се дефинирани на состаноците на 20.01.2011 г во 
битола, демир Хисар и ресен. во ист ден се одржа со-
станоци и се делегираа членови за новото собрание. 

завршно и изборно собрание се одржа на 
29.01.2011 г. на истото претходеше последен соста-
нок на извршниот одбор кој се одржа на 23.01.2011 
г. на кој што се официјализира целата досегашна ак-
тивност и му се предложи на собранието усвојување 
на сите потребни документи. така на 29.01.2011, прво 
се изнесе извештај за четиригодишното работење и 
усвојување на сите акти, а после тоа ново изборно 
собрание со делегираните и верифицирани членови, 
нов статут, нов управен и надзорен одбор и (старо)
нов претседател. во истиот ден се одржа и прв соста-
нок/седница на новиот управен одбор на кој се дадоа 
насоки за следните активности и се именува (старо)
нов секретар. 

другите денови, да не речам цел месец, практично 
помина во пополнување на формулари и шалтерски 

работи. конечно на почетокот на март се комплетира 
целата потребна документација од општината и до 
16.03.2011 г. се завршија сите формалности во цен-
тралниот регистар и во банките. Мобилност битола 
зачекори во WeB просторот со повеќејазично толку-
вање (македонски, англиски, француски, грчки и ал-
бански јазик). на истиот ќе се претставуваат сите ак-
тивности кои се случуваат и ќе се случуваат на интер-
нет просторот. примарните информации се за здру-
жението, управниот одбор и главните активности. 

Месец Март исто така беше плоден од аспект на 
остварените контакти, особено со лајонс клубот „Хе-
раклеа“ и претседателот д-р ана донева. таа со некол-
ку активисти и соработник од фирмата оМр донираа 
ортопедски помагала за членовите на здружението. 

на истата средба беше договорена и поната-
мошна соработка. исто така со нетрпение се очеку-
ва продолжување на соработката со хуманитарната 

активности 
на Мобилност битола
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на иницијатива од управниот одбор на здружени-
ето на лицата со телесен инвалидитет на охрид и дебар-
ца Мобилност оХрид охрид, а во оквир на плани-
раните програмски активности, по повод 8 – ми Март, 
денот на жената се организираше средба и прослава.

на ден 08. 03. 2011. година со почеток во 13 ча-
сот во просториите на Мобилност оХрид, во 
присуство на значителен број членови од понежни-
от пол започна осмомартовската прослава. најпрвин 
присутните ги поздрави претседателот на Мобил-
ност оХрид венко голабоски. на пригоден начин 
им го честита празникот 8. Март – денот на жената, 
посакувајќи им среќа, добро здравје, љубов, веселби 
и исполнување на сите неисполнети желби. потоа, на 
својствен начин, празникот им го честита проф. д-р 
Миле д. Миќуновиќ, др. сци. честитката, во рамка, 
трајно ќе го украсува зидот во просторијата за дру-
жење на Мобилност оХрид охрид. во весела и 
опуштена атмосфера со кафе и освежителни пија-
лоци, припадничките од нашите редови си упатуваа 
честитки со желби за подобро здравје, среќа и подоб-
рување на личниот и општествениот статус.

покрај редовните и вонредните членови на Мо-
билност оХрид охрид, со своето присуство сред-

бата ја удостои претседателот на советот во општи-
на охрид, душко јаковчески. во негова придружба 
беше и Митре вељаноски, раководител на секторот 
за општи и јавни дејности во општина охрид. при 
поздравувањето со нашите членови – жени и мајки, 
претседателот им врачи по еден каранфил, честитајќи 
им го празникот. потоа низ кафе – муабет присутните 
си разменуваа шеги а кон претседателот на советот и 
раководителот на секторот за општи и јавни дејности 
упатија неколку неминовни, сериозни прашања од 
комуналните области - за бенефиции во истите. 

потоа беше организиран свечен ручек со музика 
и заедничка веселба. забавата, со песни и игри, завр-
ши во свечена осмомартовска атмосфера. бидејќи на 
венко голабоски, претседател на Мобилност оХ-
рид, му беше роденден, на пригоден начин жените 
го изненадија со торта и свеќички (две петки), а се 
отвори и шампањско. после повеќечасовното дру-
жење, среќни и задоволни, членовите си заминаа од 
забавата, со надеж ваквите традиционални средби во 
иднина да бидат посодржајни и уште побогати.

дарко Голабоски

организација „здравко“ од р. Франција и „воздух за 
преспа“ од к. Холандија. останува блиската соработ-
ка со здруженијата од Штип, кочани, радовиш и при-
леп. во контекст на оваа соработка на 03.04.2011 г. во 
Kочани е одржана координативна средба за идните 
заеднички активности. 

инаку нашиот експертски тим, зајакнат со стра-
тешкиот партнер „гаус институт“ – битола и проф. 
д-р игор неделковски е во подготовка за продолжу-
вање на активностите со група на експерти од обеди-
нетото кралство за продолжување на активностите 
околу конвенцијата на он за правата на лицата со 
инвалидност. исто така во очекување сме за започну-
вање на активности на проект со зтил од р. грција. 

покрај сето ова, основните активности на регис-
три рање на нови членови секогаш се во тек. нашите ак-
тивности се насочени кон подготовките за годишните 

одмори, банското лекување и подготовка на спортскиот 
тим. секако дека ќе бидеме присутни во Феникс86.

прим. д-р нико Јанков

осМоМартовска Прослава на членовите 
од Мобилност оХрид
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здружението на лица со телесен инвалидитет на 
охрид и дебарца Мобилност оХрид, со ангаж-
ман на претседателот венко голабоски, минатата го-
дина воспостави успешна соработка со здружението 
на ветерани и резервисти од одбраната и безбедноста 
на република Македонија, огранок охрид. реализи-
рани се повеќекратни активности и дружења на чле-
новите од двете здруженија. така на ден 26. 03. 2011 
година, по повод три години од формирањето на 
здружението на ветерани и резервисти од одбраната 
и безбедноста на република Македонија, огранок ох-
рид, се одржаа спортски активности.

свеченоста започна со постројување пред бара-
ката „гранит“. со пригоден говор се обрати претседа-
телот на охридскиот огранок на здружението на ве-
терани и резервисти од одбраната и безбедноста на 
република Македонија, полковник во пензија, добре 
вељаноски. на свеченоста присуствуваа и членови на 
извршниот одбор на ветераните од скопје и претс-
тавници на ограноците од тетово, кичево и струга. 
средбата се искористи за состанок на претседателите 
на ограноците, за отпочнување со поактивна сора-
ботка на ограноците од западна Македонија и плани-
рање на заеднички активности и средби.

во просториите на Мобилност оХрид и на 
платото пред „нашата“ барака членовите од здру-
женијата се натпреваруваа во повеќе спортски дис-
циплини и тоа: пинг понг, шах, скок во далечина, 
стрелаштво и пикадо. по одржаните натпревари на 

заслужните членови и соработници им беа доделени 
благодарници и признанија. Меѓу другите, блгодар-
ница за успешната соработка и афирмација на актив-
ностите на здруженијата, му беше доделена на здру-
жението на лица со телесен инвалидитет на охрид и 
дебарца Мобилност оХрид. благодарницата ја 
прими претседателот венко голабоски. признание за 
учество во рекреативен спортски натпревар во пинг 
понг доби танеска снежана. голабоски венко доби 
признание за учество во шах, а за учество во рекреа-
тивен спортски натпревар во стрелаштво признание 
доби танески дејан.  потоа прпадничките - членки 
на здружението на пензионери од охрид и дебарца 
одржаа пригоден рецитал. со исполнување на песни 
и сплет на игри од фолоклорна група од охрид се зао-
кружи културно – забавниот дел од одбележувањето 
на тригодишнината од  формирањето на охридскиот 
огранок на здружението на ветерани и резервисти од 
одбраната и безбедноста на република Македонија. 

присутните учесници и гости, низ прошетка 
околу каналот „студенчишта“, го посетија „Хидроби-
лошкиот институт“ во охрид и се запознаа со проце-
сот на вештачкиот мрест. на крајот средбата заврши 
со дружење и заеднички ручек во ресторанот од угос-
тителското училиште каде учесниците беа послужени 
со традиционалното војничко гравче.

Венко Голабоски

соработка 
на Мобилност 
оХрид со 
Здружението 
на ветерани 
и реЗервисти 
од одбраната 
и беЗбедноста 
на реПублика 
Македонија
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како општествено одговорна компанија проме-
дика – скопје обезбеди донација за сојузот на телес-
но инвалидизирани лица на република Македонија 
во производи за инконтиненција од реномираниот 
германски производител Hartmann и ортопедски 
помагала од палетата на Morsa. со оваа донација зa 
сојузот и неговите членови, промедика ги реализира 
своите определби за поддршка и помош на лицата на 
кои тоа им е неопходно и со тоа настојува да придо-
несе за напредок на заедницата, како дел од општест-
вената одговрност во своето делување во системот на 
вредностите, целите и активностите.

промедика донацијата ја обезбеди како ексклу-
зивен застапник и дистрибутер во република Маке-
до нија на програмата за инконтиненција на реноми-
ра ниот светски производител Hartmann која е фоку-
сирана на производство на пелени со голема абсорп-
ција кои истовремено обезбедуваат и заштита на ко-
жата од нивната долготрајна употреба. пелените на 
Hart mann се разликуваат од другите по тоа што не се 
це лосно пластифицирани туку тие се изработени од 
спе цифичен неткаен материјал кој овозможува пого-
ле ма циркулација на воздухот со што се намалува 
тем пературата на кожата во пределот на пелените и 
се намалува иритацијата на кожата. тоа е особено ва-
жно кај лежечки и слабо движечки пациенти бидејќи 
кон тактот на кожата со сувата или влажната пелена 
до ведува до иритација, црвенило, а во потешки слу-
чаи и до декубитус.

експертите се едногласни дека превенцијата на 
воспаленија е многу полесна и побезболна од третма-
нот на последиците од долг контакт на кожата со урина 
и нејзината зголемена температура. пелените за инкон-

тиненција на Hartmann се хипоалергенски и антибак-
териски и се изработено во согласност со најстрогите 
исо стандарди. користењето на квалитетни пелени 
со висока абсорбција и нивната способност за задржу-
вање на течноста во форма на гел има значајни при-
добивки и за лицето кое ги користи и за оние кои се 
грижат за него и неговата хигиена. покрај поголемиот 
комфорт за пациентот, овие производи од палетата на 
Hartmann обезбедуваат и заштеда на средства за лич-
на хигиена заради брзата абсорпција и неистекување 
на течностите во постелата кај неподвижни пациенти, 
но и превенција и заштеда на препарати за третирање 
на уринарни и кожни инфекции како и на средства за 
нега и третман на декубитални рани. 

промедика има договор со Фондот за здравстве-
но осигурување и на осигуренците овие производи 
им следуваат по основ на осигурувањето. воедно 
промедика има потпишано договор со Фзо и за дру-
ги производи за инконтиненција:

- влошки за уринарна инконтитиенција за жени
- влошки за уринарна инконтиненција кај мажи
- влошки за мешана инконтиенција
во програмата што на македонскиот пазар ја пла-

сира промедика се застапени и Molicare Mobile пеле-
ните на Hartmann за пациенти кои се движечи и се 
поактивни кои се во форма на долна облека и со тоа 
на пацинетите им обезбедуваат поголема комоција 
во движењето со најголема заштита и дискреција. 

Morsa-ортопедски помагала со врвен квалитет
Мorsa е производител на оротопедски помагла 

наменети за западноевропскиот пазар. овој потвр-
ден производител нуди различни платнени, неопрен-
ски пластични и алуминиумски ортопедски произво-
ди, корсети, инвалидски колички, патерици и секаков 
вид на други помагала. квалитетот е европски, а це-
ните се приспособени на можностите на локалното 
население. промедика има договор со Фзо за орто-
педски помагала од 2009 година. 

донација 
од ПроМедика 
во ПроиЗводи 
на HartMann и Morsa
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во последните неколку години опфативме мно-
гу теми и на прв поглед се е кажано, но тоа не е така. 
исто е како и вашите непоставени прашања и моите 
недоговорени одговори. Мислам дека комуникацијата 
се одржува на тенок конец но сепак доволно јак да не 
се прекине. размислував за кажаните и другите раз-
мислувања околу практикувањето на истите. Многу 
е добро да има повеќе размислувања. како што секој 
човек е приказна за себе, така и модификацијата е 
потреба која е присутна. за жал, досега немаше никак-
ви коментари, иако требаше да ги има. повремените 
критики искажани на собирите не се конструктивни, 
туку тоа се обични оговарања. но, преминувањето на 
ваквите состојби кон нов квалитет е секогаш тежок. 

едно е сигурно – здравствената состојба и прог-
нозите за иднината се многу значајни,ако не и најзна-
чајни во животот. јас искрено се надевав и сеуште се 
надеам дека нашето списание е отворено за сите кон-
структивни размислувања во интерес за сите. добро е 
што поединци пројавуваат свои и туѓи размислувања 
кои ние ќе ги преточиме во натпис. како што забеле-

жавте досега нема примена на никаква цензура и на-
писите се интегрално објавени (се разбира со лектура). 
но не треба да се заборави дека размислување, писмо, 
напис, искуство или критика треба да бидат правилно 
артикулирани и содржајно да се објават. досега на по-
веќе наврати сме го потенцирале, а и сега го повтору-
ваме: пиШувајте, предложувајте, критику-
вајте (умесно), но со силата на аргументи, а не со лу-
тина. тенденцијата да можноста биде дадена на секого, 
а ние во формулирање на одговорот ќе консултираме 
секого за кого сметаме дека ќе го задоволи вашето раз-
мислување за нештата. нештата кои се поврзани со 
вашето здравје, вашиот живот, вашето секојдневие и 
активност. ние ве очекуваме. вие сте на потег. за поед-
ноставување на комуникација, повторно еве ги моите 
контакти информации: тел. 047 232 733 во вторник и 
петок после 19 ч., и на e-mail: mobilnostbitola@hotmail.
com и nikojankov@hotmail.com. 

прим. д-р нико Јанков

докторот ви одговара
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од кога постои светот човековата мисла се за-
нимавала со едно исто прашање: кои сме, што сме и 
уште повеќе – што е животот? Многу умни луѓе од 
настанокот на светот до денес се занимаваат со овие 
прашања обидувајќи се да најдат одговор. и секој од 
нас си ги поставил овие прашања обидувајќи се да 
го сфати животот и да најде одговор, а со тоа утеха 
и надеж. одговорот на овие прашања и до ден денес 
е преокупација на многу мислители. вистината ни-
кој не ја достигнал и веројатно е недостижна. секоја 
мудрост останува недоречена и нецелосна и вечно ќе 
трае потрагата по одговорот.

се сеќавам на моите гимназиски денови кога 
најинтензивно размислувајќи на овие прашања чи-
тав се што ќе ми паднеше под рака доколку постоеше 
и најмала можност некој паметен човек да ми даде 
одговор на тоа што ме измачуваше. Многу книги 
прочитав, а одговорот не го најдов иако тој секогаш 
висеше тука некаде во просторот. единствено добро 
во сето тоа е што насобрав многу фрагменти од кои и 
ден денес се обидувам да направам една за мене при-
фатлива целина.

не знам ни самиот зошто но многу често се пот-
сетувам на мислите на големиот германски писател 
и филозоф Херман Хесе изнесени во неговиот ро-
ман сидарта. главниот лик од овој роман барајќи го 
одговорот на овие прашања преживеа многу прео-
бразби патувајќи низ земјата и барајќи ја вистината 
кај многу умни луѓе. собирајќи мудрости и животно 

искуство полека си формираше свое мислење кое ни-
како не можеше да биде комплетно и да даде одговор 
на поставените прашања, за на крај да најде мир стиг-
нувајќи покрај една река. во разговорот со сплаварот 
тој сфати дека реката не е само препрека како што 
мнозинството од луѓето ја гледале туку дека во реката 
е и тајната на животот и дека таму може да ги најде 
одговорите на своите прашања. тој виде дека водата 
непрекинато тече и си оди но се уште е тука, дека се-
когаш и за сите времиња останува иста но сепак секој 
момент е поинаква. не можеш два пати да се иска-
пеш во иста вода. времето не постои! реката се наоѓа 
секаде во ист момент, на изворот како и во утоката, 
на водопадот и во морето, во планината и секаде ис-
товремено и за неа постои само сегашноста, без сенка 
на иднината. нема минато, нема иднина постои само 
овој еден единствен момент во кој живееме.

но нас бог не створил вакви какви што сме и 
сеќавањето ни го подарил како казна да се измачуваме 
за она што поминало, а немоќни да го вратиме време-
то назад и да ги зачуваме нештата што ни се драги. 

за да размислувам на овие теми ме поттикна 
како и обично еден неубав повод. овие денови се на-
вршија 40 дена од прераната смрт на нашата прија-
телка и голем другар вергита сули. жално е што сите 
ние размислуваме на овие теми само кога ќе се соо-
чиме со смртта било тоа да се работи за самите нас 
или за некој наш близок. зафатени од секојдневието 
и проблемите се потсетуваме дека сме смртни само 
во вакви моменти и се обидуваме да се утешиме од-
бирајќи мисли за животот и смртта со кои ќе си го 
објасниме она што ни се случува и да најдеме утеха 
за загубата. тоа обично не опседнува неколку денови 
интензивно, а потоа пак се втурнуваме во секојдневи-
ето и продолжуваме по истиот образец до наредниот 
повод и прилика.

траг

„Некои луѓе влегуваат во нашите 
животи и брзо си заминуваат. 
Други остануваат, ги оставаат 
отпечатоците од нивните срца 
и веќе не сме исти.“ 
    – Флавиа Видн.
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никогаш нема да го заборавам она убаво девој-
че што пред години дојде во нашето здружение да се 
зачлени. од првиот миг ги освои сите наши срца и 
мисли со својата добрина и ангелска убавина. кол-
ку само убаво и од срце знаеше да се насмее, колку 
смисла за хумор и ведрина имаше во неа. од први-
от ден чувствувавме дека отсекогаш сме ја познава-
ле. никој како неа не изградил толку мостови сое-
динувајќи разни религии и народи. поради вергита 
научивме толку многу за исламот а и таа од нас за 
христијанството. едвај чекавме да дојде бајрам да ја-
деме баклава а таа за велигден не можеше до дома да 
ги однесе црвените велигденски јајца.

во годините кои изминаа толку многу се друже-
вме во разни прилики било на спортски натпревари 
или на разни средби и годишни одмори. таа секогаш 
беше иста: насмеана, дружељубива и пред се неза-
висна. никогаш не чекаше од друг да добие помош 
ако имаше и најмала шанса да го направи тоа самата. 
судбината и сродноста на душите ја спои со нејзина-
та најверна другарка Фанче со која беше неразделна 
се до нејзината прерана смрт.

по смртта на Фанче прв пат видов сенка во неј-
зините светли очи. како да се откина дел од нејзино-
то срце и не можејќи да ја скрие неизмерната тага во 
еден разговор ми призна дека живее многу тежок пе-
риод од животот и дека не знае каде понатаму и како 
да ја надомести нејзината загуба. поминавме часови 
во разговори при што се обидував да ја утешам и да 
ја изведам на правиот пат за да го сфати животот ка-
ков што е и дека мора да продолжи понатаму. главна 
поента во овие мои зборови и убедувања беше дека 
само со љубов може да продолжи понатаму и дека 
кога тогаш ќе се заљуби и ќе најде смисла во животот. 
во прво време не ми веруваше и мислеше дека тоа се 
само зборови и дека со оглед на нејзината инвалид-
ност мали се шансите да го доживее тоа.

сакајќи да ја уверам во тоа а пред се да и помог-
нам ја запрашав дали ќе прифати да посредувам во 
запознавањето со некој за кој мислам дека и е сроден 
по душа, интелигенција и смисла за хумор. и се за-
почна така. девојчето во миг се прероди и процути 
нејзината младост и душа како во првите пролетни 
денови кога напупуваат и цутат најубавите цветови 
во природата.

душата ми се полнеше со неизмерна радост гле-
дајќи како повторно оживеа вергита. наеднаш жи-

вотот за нејзе имаше смисла. живееше со невидена 
страст и енергија со една единствена промисла да дој-
де часот и мигот кога ќе го чуе нејзиниот сакан. ни-
кого во животот не сум сакала како него – ми рече во 
една прилика. живеам, сакам и страдам истовремено. 
а страдаше во сите моменти кога не можеше да биде 
покрај него.

контактирав и со двајцата истовремено и знаев 
низ што се поминуваат овие два ангели и се молев 
што поскоро нивната врска да заврши со брак, а ним 
секогаш низ шега им велев дека чевлите ми се веќе 
износени и дека чекам да ми купат нови за посредни-
штвото како што е адетот. ветуваа и чевли и костум.

ветените чевли за жал никогаш нема да ги обујам. 
за последен пат ја видов тешко болна во болничкиот 
кревет кога чекаше операција со надеж дека конечно 
ќе се спаси од големата болка и дека ќе може да се вра-
ти во нормален живот и на својата љубов. во краткиот 
разговор и покрај болката која и ја кинеше утробата 
во очите и светеше сјај кога ми кажување дека долгите 
денови и ноќи и поминуваат многу полесно кога ќе го 
слушне својот сакан и дека бесплатните 100 минути 
тие ги зборувале за само 15 минути. ќе се видиме, Ми-
тко, после операцијата – ми рече на заминување. 

ја видов јас нејзе, но не и таа мене за жал. ја видов 
за последен пат на закопот бидејќи не ја издржа опера-
цијата. нема да го заборавам денот кога за последен пат 
ја испративме нашата другарка. дождот што ситно вр-
неше тој ден и студенилото кое се имаше вгнездено во 
нашите срца ми се чини уште го чувствувам во душата. 
животната река ја однесе за секогаш од нас но таа е се 
присутна и истовремено е и на изворот и во утоката, во 
мислите и во срцата. трагата остана – неизбришлива.

сега да се вратам на мислата од почетокот на овој 
текст дека некои луѓе влегуваат во нашите животи и 
брзо си заминуваат. други остануваат, ги оставаат от-
печатоците од нивните срца и веќе не сме исти. вер-
гита влезе во нашиот живот и остави голем отпеча-
ток и траг од нејзиното благородно срце. овој отпеча-
ток и да сакаме не можеме да го избришеме бидејќи е 
длабок и преполн со љубов и убави спомени. срцето 
нејзино ќе живее во нашите срца додека сме живи, а 
се додека е жив споменот за човекот тој нема да умре. 
после нејзе никој од нас повеќе не е истиот. почивај 
другар во мир. ќе се видиме во некој подобар свет.

Митко Фидановски
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како секоја година така и оваа во почетокот на 
2011 година, се одржа манифестацијата, (избор на 
најдобри спортисти на битола за 2010 година), под 
покровителство на сојузот на спортови од битола и 
општина битола.

од страна на сојузот за спорт и рекреација на 
инвалиди битола беше предложен еден кандидат кој 
што мислевме дека го заслужува епитетот најдобар 
спортист во конкуренција на инвалиди во општина-
та битола, а нашиот предлог без многу размислување 
беше оливера наковска бикова од редовите на Меѓу-
општинското здружение на телесно инвалидизира-
ните лица на битола (Мобилност битола).

Манифестацијата се одржа во Хотел епинал на 
05-02-2011 година. признанијата и пехарите на нај-
добрите спортисти му ги доделуваа, претседателот 
на сојузот на спортови во битола господинот сиљан 
Мицевски и градоначалникот на општина битола 
господинот владимир талевски.

на оваа манифестација од страна на водителот 
беа презентирани успесите на Меѓународен план и 
учеството на оливера наковска бикова на олим-
писките игри кои ќе се одржат во лондон 2012 го-

дина, каде и покрај признанието беше наградена од 
гостите на оаа манифестација со еден голем аплауз, 
кој останува во големо сеќавање.

Васко Стефановски

иЗбор на најдобри сПортисти 

на битола За 2010 година
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подготовките во шпанскиот град аликанте за 
досега најголемиот IPC светски куп во стрелаштво 
се во тек. 

светскиот куп ќе се одржи од 2-9 мај на стрелиш-
тето во аликанте и на истиот ќе учествуваат повеќе 
од 240 спортисти од 46 држави кои ќе се натпрева-
руваат за 12 директни квалификации квоти за пара-
олимписките игри во лондон 2012. исто така, спор-
тистите ќе бидат во можност да постигнат минимум 
квалификациски стандарди за учество на параолим-
писките игри во лондон. 

спортистите ќе се натпреваруваат во дисципли-
ните воздушна пушка и пиштол на 10 м, 25 и 50 метри 
растојанија. програмата во аликанте се состои од ис-
тите дисциплини во кои ќе се настапи и според про-
грамата на параолимписките игри во лондон 2012.

локалниот организациски комитет (LoC) има 
потпишано договор за соработка со Мигел Хернандез 
универзитет во аликанте со цел да обезбеди спорт-
ска масажа на сите учесници кои ќе учествуваат во 
светскиот куп преку студентите по физиотерапија. 
Fundacion Хорхе alio го поддржува LoC со спрове-
дување на бесплатни прегледи на професионална ос-
трина на видот на 25 стрелци. 

атена Charitaki, менаџерот на IPC за спорт стре-
лаштво, истакна: „LoC направи одлична работа при 

подготвувањето на овој IPC светски куп во стре-
лаштво.тој ќе биде најголемиот што некогаш сме го 
имале и ние сме многу задоволни од начинот на кој 
спортот се развива.“ 

на параолимписките игри лондон 2012 ќе учес-
твуваат 140 спортисти кои ќе се натпреваруваат во 
12 дисциплини. секој национален параолимпискит-
комитет (ндк) може да освои најмногу пет места за 
спортисти низ директната квалификациска метода. 
за да се квалификува и да биде конкурентен при из-
бор од страна на ндк, секој спортист мора да биде 
лиценциран, класифициран и да ги има постигнато 
минималните квалификации стандарди најмалку два 
пати на IPC светските купови. 

република Македонија во аликанте ќе ја прес-
тавуваат 5 учесници. двајца од нив: бранимир јова-
новски и ванчо каранфилов ќе се борат со конку-
ренцијата за остварување на директна квота, додека 
оливера наковска-бикова ќе има релаксиран настап 
во обид што подобро да се подготви за параолим-
писките игри во лондон 2012 за кои веќе обезбеди 
сигурно учество. спортистите ќе бидат придружува-
ни од асистентот далибор јовановски и генералниот 
секретар на нФсриМ-Мпк, драган дојчиноски.

Б. Јовановски

ШПанија е Подготвена За најголеМиот 
IPC светски куП во стрелаШтво досега
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со господинот оливер се сретнавме во просто-
риите на оМр во битола. на нашата покана за раз-
говор и запознавање на нашите читатели со неговата 
фирма љубезно прифати и најде време да оддели од 
неговите обврски за нашиот разговор. 

-Кој е ОМР ОРТО или ОМР ДООЕЛ г-не 
Стојановски?

оМр дооел постои веќе 15 години и опстојува 
на Македонскиот простор со своите производи. во 
прво време имавме продажен простор само во бито-
ла, но сега покрај два во битола имаме и во прилеп, 
а се планира во кавадарци, а после тоа и во источна 
Македонија. главна дејност порано и сега е набавка-
та и испораката на инплантанти особено вештачки 
колкови и колена и разни остео синтетски материјал 
во последните години се зголеми палетата на нашите 
производи и сега покрај старите имаме и инвалидски 
колички, разни бандажерски средства, ортози и друга 
галантерија потребна како ортопедски помагала. јас 
сум тука од првиот ден на постоењето на фирмата и 
можам да кажам дека растежот е импресивен.

- Што нуди и планира ОМР во иднина?
планови имаше, но има и нови. сега е најваж-

но да го потврдиме нашето присуство како солиден 
партнер кој може да одговори на сите предизвици. 
нудиме секаков вид на соработка на можните бара-
тели на услуги, нашите производи кои се од проверен 
квалитет и пристапни цени, а пленат со својата раз-
новидност. нашата понуда од ден на ден станува се 
по богата и по разновидна, а ќе направиме да бидат 
уште повеќе конкурентни на обострано задоволство. 
имаме повеќе партнери од странство со кои врската 
ја продлабочуваме и зајакнуваме само со цел нашите 
баратели на услуги бидат задоволни.

- Кои се размислувањата за соработка со Мобил-
ност Битола и Мобилност Македонија?

во неколкуте наши средби знаете дека искажав 
задоволство да имаме среќавања и средби со претста-
вниците на вашето здружение и сојузот. Моите раз-
мислувања се дека можеме да воспоставиме корисни 
контакти и разни видови на соработка. Моите ангаж-

мани во повеќе организации можат да вродат плод во 
вашите активности. Мислам оМр со задоволство ќе 
учествува во некои ваши активности. Мислам дека и 
активно ќе учествува во реализацијата на соодветна-
та активност на сите полиња.

- Која е развојната стратегија на ОМР?
размислувањата се позитивни. како прво проши-

рување на мрежата на нашите деловни простори во 
повеќе градови во Македонија. исто така зголемување 
на асортиманот на нашите производи инплантанти и 
помагала кои сега ги нудиме. сега после потпишување 
на договор со фондот постепено ќе ја канализираме 
оваа активност и се разбира со сета почит ќе ги ислу-
шаме вашите сугестии и можности за соработка.

- Кои се Вашите размислувања за законската ре-
гулатива и подобрување на истата?

сведоци сме дека промените се брзи и дека те-
ковно се аплицираат со измени и дополненија. тоа е 
една жива материја каде ние како даватели на услуги, 
а вие како корисници имаме заеднички интереси кои 
треба да ги усогласиме со взаемна почит. се разбира 
дека е неопходна соработка и перманентно контакти-
рање со фондот. ние како набавувачи на помагала и 
даватели на услуги мораме брзо да се прилагодуваме 
на тековните активности. консултацијата со вас е до-
бредојдена и корисна. потребата од заеднички настап 
е од обостран интерес, а конструктивните предлози 
само на сите ќе помогнат.

- Што мислите за конкуренцијата и каква е таа 
кај нас?

нашите размислувања за конкуренцијата се дека 
има. но со производ кој е реално пласиран со реална 
цена и застапен во редовна процедура тогаш конку-
ренцијата е здрава и продуктивна. се разбира дека 
разумниот рок на испорака и професионалниот од-
нос ќе ја крева кредибилноста на секоја ортопедска 
куќа. квалитетот мора да биде избалансиран.

со цената и конкурентен од набавката до испора-
ката. на крајот на господинот оливер му се заблагода-
ривме за посветеното време и пријателската атмосфе-
ра на состанокот при што договоривме нови средби и 
видувања во наредниот период со богата соработка.

прим д-р нико Јанков

интервју со 

оливер стојановски 
уПравител на оМр орто
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компјутерите денес претставуват основно средство 
за работа и во голема мера го олеснуват секојдневниот 
живот на сите луѓе. сметаме дека лицата со телесен ин-
валидитет ги немаат овие можности бидејки нивната 
финансииска моќ е слаба, а покрај тоа и нивната здрав-
ствена состојба не им дозволува да посетуват часови по 
информатика во класичните школи каде се одржуват 
овие дополнителни часови или да посетат некое од ин-
тернет кафеата во нашиот град затоа што пристапнос-
та е ограничена за нас, лицата со телесен инвалидитет. 
заради тие причини, ние лицата со телесен инвалиди-
тет се чуствуваме и маргинализирани. оваа беше голем 
мотив  да го осмислиме проектот насловен како и ние 
сМе дел од совреМеното опШтество.

благодарност до општина струмица која секо-
гаш излегува во пресрет и се залага за остварување на 
на шите замисли и идеи со кои ние, лицата со телесен 
ин валидитет од струмица,успеваме да го ос тва риме 
за мисленото, да го подобриме нашето обра зо вание, 
со цијален живот, а со тоа се стекнуваме и со подобра 
по ложба во општествениот живот.

овој проект е финансиран од општина струми-
ца, а во неговара реализација учество има и приват-
ниот колеџ јахја кемал - струмица. уште еднаш из-
разуваме голема благодарност до хуманите луге кои 
имаат разбирање за нашите потреби, и секогаш изле-
гуват во пресрет, бидејки без нивната помош и под-
дршка нашите идеи и цели не би биле реализирани.

целта на овој проект е лицата со телесен инва-
лидитет да се стекнат со знаења т.е. да се надополни 
знаењето,од областа на информатиката и нејзина 
примена во секојдневниот живот. со стекнатото зна-
ење, би им се овозможило на лицата со телесен ин-
валидитет интегрирање во одредени работни задачи, 
олеснување на комуникација, и најважно е што може 
да биде применето  на одредени работни задачи и 
работни места. едукацијата може да продолжи и на 
повисоко ниво, и стекнување на знаења од повисок 
степен, бидејки информатиката е таква област каде 
секојдневно има нешто ново да се научи.

сето тоа е предвидено да се одвива етапно,преку 
одржување на обуки и изработка на практични зада-
чи од страна на стручно лице од оваа област.

по завршувањето на овие обуки нашите членови 
ќе добијат и сертификати за стекнатото знаење, па ос-
вен што ке имат можност да ги користат стекнатите 
знаења во секојдневниот живот, со законот за врабо-
тување на лица со посебни потреби ке си обезбедат и 
подобро место на пазарот на трудот.

со реализацијата на овој проект,уште еднаш ке 
покажеме дека и ние можеме, дека и ние умееме, дека и 
ние сМе дел од совреМеното опШтество.

Мери Туџарова

и ние сМе дел 
од совреМеното 
оПШтество

О Г Л А С
Продавам OPEL ASTRA 1.4, бензинец, 
јуни 2007, со поминати 50.000 km, ав
то матски менувач со вградени рачни 
ко манди. колата е гаражирана и е во 
од лична состојба.
контакт телефон: 075 281 971
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Поим
болката преставува субјективен осет кој се дожи-

вува поради оштетување на ткиво, претходно оштету-
вање или од психолошки причини. се јавува и кај бо-
лести или и повреди. преставува заштитен механизам 
со кој организмот станува свесен за опасноста по здра-
вјето и веднаш да преземи мерки за елиминирање на 
причината на болната сензација. латински dolor, фран-
цуски douleur, англиски pain, италијански dolore има 
повеќе модалитети односно квалитети 1. удрено, испе-
чено, скршено, ранување, забоболка, главоболка и 2. 
длабоко душевно доживување, жалост, незадоволство, 
афективно доживување на настан и морална болка. 

од научен аспект, чувство на посебен каракте-
ристичен осет на незгодна пропратеност со алгич-
но (болно) доживување како секундарна страна на 
алгичен комплекс. Може да биде акутна и хронична. 
во зависност од рецепторите кои во вид на мрежа го 
покриваат целото тело и ја пренесуваат до мозокот 
информацијата. таа може да биде брза и бавна во за-
висност од супресијата на централниот нервен сис-
тем. од овај аспект може да се зборува за аналгезија, 
проектирана болка, соматска, фантомска, невралгија 
и други видови и квалитети на болка.

историјат
прв кој се занимавал бил браун секвард 1864 г. 

како психолошка квалификација. после него Фреј ги 
испитал кожните осети и опишал посебни точки и ареи. 
испитувања вршел и пиерон – бодење, изгореници, ја-
деж, штипење како јасни болки и тупи болки како мода-
литети на болен осет со различен степен на интензитет. 

осет за бол претставува база на болното дожи-
вување која ја потврдува причината односно, висти-
ната дека за овие доживувања постои посебно сетило. 
тоа се т.н. рецептори за бол кои претставуваат нервни 
завршетоци на т.н. сензитивни нерви. тие се разгра-
нети по кожата и ги има околу 5 на 1mm2. околу овие 
рецептори се наоѓаат и други (допир, ладно, топло 
итн.), но најповеќе се за болка. во просек на еден 1сm2 

има околу 170 рецептори за болка, 25 за допир, 7 за 
ладно и 1 до 2 за топло. се разбира дека густината на 
рецепторите е различна на различни места од телото. 

Болност на внатрешните органи
најпрво нервниот систем за секое надразнување 

манифестира нелагодност (на пр. удрен лакот како 
струја) или болна осетливост на притисок. имаме раз-
ни видови на осетливост како на пример на попречно 
пругастата мускулатура, на покосницата на коските, 
на поребрицата, обвивката на белите дробови, камења 
во жолчното кесе и бубрегот итн. срцето и белите 
дробови практично не болат но се надразнети нивни-
те обвивки и секогаш има субјективна локализација. 

алгезиМетар или болоМетар е направа за 
мерење на површинска и длабока болка. со него или 
се предизвикува надразнување кое се мери со мену-
вање на интензитетот на дразбата. постојат разни ви-
до ви (на притисок, на штипење итн.) 

Видови на дразби
тешко е да се одреди физички процес но генерал-

но поделбата е на: механички, термички, хемиски и 
елек трични дразби. со нив се постигнува специфич-
на реакција на организмот која се јавува секогаш.

неправилност на алгичниот сензибилитет
при клиничките испитувања се добиваат различ-

ни параметри. постојат осетливи и помалку осетливи 
зони и реакциите се непредвидливи (хистерија). 

вештачка аналгезија
во медицината се употребуваат лекови за супре-

сија на болката или психолошка постапка за мену-
вање на квалитетот на болката (сугестија). 

Мерење на осетливост
секогаш се мери прагот на болка и на тој начин 

за разни квалитети на болка се одредува најниската 
дразба. се разбира дека има разни прагови на осетли-
вост која е индивидуална. 

Психофизилогија на болката
Физиолошките процеси при болното доживува-

ње треба да се сфатат како реакција на цел осетен апа-
рат на организмот. реакцијата е комплексна и на ова 
поле покрај Хеад истражувал и канон кој опишува 
раз ни рефлексни реакции.

биолошко значење на болката
комплексното доживување на болката не е предз-

нак туку причина на пореметување кое му дава повод 

болката и телесната инвалидност
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на човекот (организмот) да направи нешто и се осло-
боди од незгодната состојба. 

дијагностичко значење на болката
болката како кардинален знак од субјективна при-

рода на состојба или болест е највозбудливо доживу-
вање кое понекогаш настанува од чист мир. важноста 
е во тоа да според локализацијата дава предност при 
дијагностицирањето за најголема можна точност при 
поставување на дијагнозата. болките се разни: 

глав•	 а – многу често се јавува кај многу болести и 
често не е главна за болеста, но во многу случаи е. 
гради – во самите гради може да се манифестира •	
градна болка која што може да има различна генеза. 
дали ќе биде во мускулите или меѓу ребрата, но и 
внатре во градите со разни варијации. дијагностич-
ки постапки има повеќе за откривање на состојби-
те. т.н. невралгични болки се исто присутни. тука е 
присутна и болката во хранопроводот со поремету-
вање и болки при голтање. срцевата болка е посеб-
но доживување кое никој не сака да го доживее. кај 
жените има и болки во градите (дојките). 
стомак – еден голем комплекс на разни квалите-•	
ти на болки кои се распоредени во нивоа на же-
лудник, црева, бубрези, јајници, слепото црево, 
бешиката итн. 
грбот – иако се смета за нема зона, има доста сос-•	
тојби каде што има грбна болка или тоа се проек-
тира однапред. 
крст – посебен вид на болка која е многу присутна •	
кај многу голем број на луѓе и се јавува и кај лесен 
премор, но и кај сериозни состојби и болести. 
болки во екстремитетите – исто шаренолика гене-•	
за од повреди, состојби, болести и процеси на орга-
ни и системи. покрај траума има и воспаленија на 
коски, мускули, тетиви, зглобови, крвни жили итн. 
болки при заболување на нервниот систем – спон-•	
таната болка го возбудува заболениот. тој тоа го 
соопштува на докторот. притоа е важно интензи-
тет на болката кој е многу варијабилен и кај разни 
личности има разни карактеристики. секогаш мо-
раме да го слушаме тој што има мака, иако осетот 
е субјективен. се бараат и други реакции и про-
мени. некогаш се јавува и хипералгична бол која 
болниот ја опишува со свои зборови.

болни синдроми
н•	 евралгија – се јавува во инервационото подрачје 
на сензитивните нерви. Може да биде предизвика-
на од притисок на корените на нервите или други 
оштетувања. понекогаш разни невралгии може да 

имаат исти карактеристики. постојат на лицето, 
на рацете, на нозете, грбот итн.
каузалгија болки во форма на печење или палење, •	
најчесто на дланките или табаните. 
анестезија долороза – болка во безболно подрачје •	
кое се јавува при заболување на периферните 
нерви. 
Фантомска бол – особено кај ампутации се чув-•	
ствува болка на дел од екстремитетот или на цел 
екстремитет (кој го нема) обично во прво време 
после операција. понекогаш може да остане како 
трајна сензација.
Мускулни болки – при разни заболувања на мус-•	
кулите и повреди, а може и спазми.
централна болка – се манифестира како електри-•	
чен удар, но има карактеристика на психолошки 
аспекти на болката. 
перцепција – начин кој е различен кај сите луѓе, •	
особено кај телесно инвалидизираните лица каде 
што може да се манифестира и агравирање (зго-
лемена болка без причина) и симулирање (болка 
без причина). 

лекување
лекувањето на болката е лекување на болеста т.е. 

отстранување на причината. тоа може да биде симп-
томатско и системско. се употребуваат аналгетици, 
полесни или посилни, понекогаш и оперативни ин-
тервенции со неуректомии. 

болката во судската медицина
судската пракса е многу комплексна и компли-

цирана. при описот и толкувањето на болката се бара 
искуство и знаење во практикувањето на доказните 
материјали.
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болката кај церебралната парализа
во зависност од типот можат да се јават подоцна 

кај повозрасните групи, но кај спастичните форми се 
јавуваат многу порано како мускулни боли и сл. таму 
кае што има паралитична форма се помали. лекува-
ње то е симптоматско. 

болката кај параплегијата
тука практично нема болки, но на посебни места 

има појава на декубитуси при кои се јавуваат некои 
сензации или воспаленија. лекувањето е причинско 
и симптоматско.

болката кај детската парализа
најчесто е симптоматска. поради засегнатост 

на моторните неврони, осетот е присутен и болата е 
како кај здравите лица. 

болката кај мускулната дистрофија
болната палета поради сите придружни компли-

ка ции (контрактури, мијалгии и намалување на опш-
та та активност) е голема. покрај аналгетици и физи-
кални процедури се користат сите други расположли-
ви средства. 

непознати зборови

алгија – болна презентација
осет – посебен квалитет на доживување на 

единката
ареа – област, се мисли на посебни места на 

кожата на телото
физичка – придружена од физички допир на 

причинител
душевна – од поимот каде се наоѓа личноста во 

средината
морална – етички норми кои се прекршени без 

сопствена вина
модалитет – различност на влијание или осети
интензитет – јачина на нешто
рецептори – приемници на (болни) сензации
сензитивни – осетни
аналгетични –  безболни, неосетливи
субјективно – не може да се материјализира
хистерија – невообичаена реакција на 

надразнување која кај повеќето ќе 
помине вообичаено

невралгија – силна болка вдолж протегањето на 
нервот при оштетување

соматски – болки со проекција на телото

проектирана болка – се јавува на место на кое не би   
             требало да биде

фантомска болка – болка на место на кое не постои  
         (ампутации)

супресија – со сите механизми организмот ја 
ублажува или ја елиминира болката

анестезија – потполна елиминација на болката 
или промена на квалитетот на 
болката

сугестија – потенцирано мислење кое треба да 
е најдобро за одредена состојба во 
случајов болката

праг – најмалата дразба која предизвикува 
болка

генеза – потекло
хипералгезија – многу силна болка
синдром – збир на симптоми
инервационо – подрачје од каде се прибираат 

дразбите, анализираат во мозокот и 
проектираат на тоа подрачје

сензитивни – осетни нерви
перцепција – гледање, забележување, 

индивидуално е различно

болката кај мултиплата склероза
колку што е богата и разнолика клиничката слика, 

толку е присутна и болката во разни варијации. анал-
гетиците и сите физикални процедури се користат. 

болката кај ампутациите
Фантомска болка не е секаде присутна. вообичаено 

се губи но некаде останува со разни варијации (аграви-
рање и симулирање). се користат аналгетици и седати-
ви, но и други лекови во зависност од причините поради 
која е извршена ампутацијата. тоа значи дека се корис-
тат многу индивидуални варијабли при лекувањето. 

болката кај останатите 
невро-мускулни заболувања
овде веднаш би се издвоиле тешките ревматични 

промени кај кои болката е хронична и со тенденција 
да биде посилна. посебен пример во лекувањето се 
зема за лекување на состојбите после мозочни удари 
со разни варијабли при лекувањето.

прим. д-р нико Јанков
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абр е скратеница од advanced Biomechanical 
rehabilitation или напредна биомеханичка рехабили-
тација. тоа е всушност терапија развиена од руски-
от математичар леонид блум, а почетоците на тера-
пијата се од неговиот татко физијатар. абр всушност 
претставува еден одличен склоп на математичка ло-
гика, физички закони и анатомија. 

абр е единствена програма за рехабилитација за 
деца и млади со церебрална парализа и други невро-
лошки состојби, изградена врз биомеханичка основа. 
од биомеханичка гледна точка церебрална парализа 
е нарушување на движењата и држењето на телото. 
ако одблиску ги набљудуваме горенаведените сос-
тојби ќе видиме дека овие лица немаат проблем само 
со движењето. Многу често овие состојби ги пратат 
долга листа на други проблеми пневмонија, консти-
пација, проблеми со дишење, дигестивни проблеми, 
отежнато џвакање на храната, отежнато голтање, чес-
ти повраќања, проблеми со говор....

зошто се јавуваат сите овие проблеми?!
одговорите кои ги дава абр се многу логични и 

едноставни. 
во животот на лицата со одреден инвалидитет 

или хендикеп, постои еден момент, критичен мо-
мент, кога доѓа до колапс во целото тело. кај лицата 
со церебрална парализа тоа е најчесто крварење на 
мозокот или намален доток на кислород во мозо-
кот, кај некои е тоа повреда настаната од вакцина, 
итн. во тој критичен момент не страда само мозокот 
туку и внатрешните органи, меките ткива од кои тие 
се составени,како и сите обвивки од кои е составе-
но нашето тело.во нашето тело, нема само мускули. 
ние всушност сме многу повеќе од мозок, раце, нозе 
и мускули. така на пример, кожата е нашиот најго-
лем орган.кожата е прва на удар на сите надвореш-
ни влијанија. кожа со слаб квалитет, не може да го 
заштити телото од сите тие надворешни влијанија.
Многу често лицата со церебрална парализа има-
ат лош квалитет на кожата, недостига масното тки-
во кое сите ние го имаме под кожата, и затоа многу 

често креваат висока темепература, поосетливи се на 
вируси и бактерии....под кожата и масното ткиво се 
наоѓаат мускулите, под мускулте обвивките на скеле-
тот, а под скелетот внатрешните органи со сите свои 
обвивки. во тој критичен момент кој горе го напо-
менав страдаат сите наброени слоеви. се намалува 
волуменот на сите органи кои се наоѓаат во трупот, 
и со тек на време тоа придонесува за изместување 
и искривување на коските од скелетот, а со тоа и до 
скратување на мускулите. значително се намалува 
просторот меѓу пршлените на рбетниот столб, се до-
биваат сколиози,се стеснува карлицата, многу често 
колковите излегуваат од карлицата, итн. од друга 
страна намалувањето на волуменот на внатрешните 
органи доведува и до други проблеми. така на пример 
намалениот волумен на белите дробови придонесува 
за отежнато дишење (а отежнато дишење значи по-
мал доток на кислород во целото тело), чести пнев-
монии, проблеми со шлајм....

абр се занимава со сите тие деформитети на те-
лото и стратегија за нивно решавање.

целта на aBr е преку обновување на мускулоске-
леторниот систем, преку нормализирање на состојба-
та на телото, повраќање на био-електричните сигна-
ли кои протекуваат помеѓу мускулите и мозокот. нај-
голем број од постоечките методи за рехабилитација 
се состојат од специфични вежби за раце и нозе, чија 
главна цел е да се добие каква таква функција.Многу 
често резулатите се минимални,функциите секогаш 
имаат ограничувања, многу често добиените функ-
ции не се трајни, или и покрај големата посветеност 
на родителите не се добиваа никакви подобрувања. 
ограничувањата или непостоењето на функции на-
стануваат заради состојбата во која се наоѓа муску-
лоскелеторниот систем. се додека целта е да се извле-
че максимумот од детето со таа структура на телото 
што ја има,тој максимум ќе биде многу мал. се додека 
основните структури на телото како вратот,трупот и 
абдоменот имаат намален волумен и намалени про-
порции, функција на екстремитетите ќе е ограничена 
или воопшто ќе ја нема.

еве погруб приказ: замислете една топка со ли-
нии во ширина и должина. кога топката е надуена ли-
ниите имаат убава форма. ако ја издишиме топката 
убавите линии ќе се извиткаат и заплеткаат. на ист 
начин е погодена структурата на телото на лицата со 

абр – тераПија 
За лица со 
Посебни Потреби
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посебни потреби. преку ослабувањето на мускулату-
рата на внатрешните меки ткива, значително се поре-
метува врската меѓу коските и зглобовите. коските и 
зглобовите служат како рамка на целокупната телесна 
структура, тие се нејзина потпора. со нарушување на 
нивната нормална положба доаѓа до деформирање, 
искривување на соодветните мускули и нерви кои го 
пратат скелетот. крен резултат - мускулите не можат 
правилно да го спроведат електричниот сигнал кој 
доаѓа од мозокот, а со тоа и целокупното управување 
на телото преку централниот нервен сиситем станува 
невозможно.

aBr нуди решение за поширок спектар пробле-
ми како што се: 

општа здравствена сосотојба
подобрување на општата здравствена состојба, по-

добрување на дишењето, голтањето, џвакањето, пнев-
монија, дигестивни проблеми, констипација, болки...

различни ментални сосотојби:
Хиперактивност, проблеми со концентрација и 

внимание, напади, интелектуално заостанување...
структурални состојби:
сколиоза, дисликација на колкови...
Моторни функции:
различни нивоа на спастицитет, тонус на муску-

лите, слабост на зглобовите која предизвикува ограни-
чувања на моторните функции (од мали нарушувања 
на фината моторика, до висок степен на ригидност).

сите овие ограничувања не водат кон еден заед-
нички проблем - слабост на внатрешниот тонус на 
телото. со абр се зајакнуваат како површинските 
слоеви, од кожата до коските,така и слоевите кои се 
наоѓаат најдлабоко во телото. во тој смисол со абр се 
зајакнува се. 

на тој начин се добива широк спектар на подоб-
рувања подобрен вид, подобрена контрола на очите, 
концентрација, говор, слух, дишење, дигестија, мо-

торни функции, ослободување од болка, јакнење на 
зглобови... 

интересно за абр е да се напомене дека резулта-
тите се однапред предвидливи. за луѓето кои не при-
менуваат абр, тоа малку чудно звучи, но родителите 
кои применуваат знаат дека навистина резултатите се 
однапред предвидливи. имено, абр вежбите се рабо-
тат на одредени делови од телото. за секоја вежба точ-
но се знае што сигурно се добива како подобрување.

Закон на природата
при јакнење на тонусот на телото биомеханич ката 

рехабилитација ги користи законите на природата.
не постои новороденче кое оди и зборува. дури 

и кај здрави деца целокупниот психо-моторен развој 
поминува низ неколку фази контрола на глава, се-
дење, лазење, стоење итн... овие фази се поврзани со 
промените кои настануваат во телото во период од 12 
месеци нормален развој.

затоа без разлика на која возраст е пациенот кога 
започнува со aBr мора да се следат природните фази 
на развој на здраво новороденче. Што значи прва и 
основна работа е контрола на главата. 

опоравувањето на телесниот тонус не се случува 
преку ноќ.

Меѓутоа со интензивна примена на aBr по 2 до 
3 часа секој ден, напредокот не изостанува. Методот е 
практичен и спроведлив во домашни услови. 

за абр не постои возрасна граница. резултати 
добиваат сите, без разлика на возраст и состојба.

еве неколку состојби за кои се применува абр: 
церебрална парализа, проблеми со говор, аутизам, 

хиперактивност, микроцефалии, спазми, даунов синд-
ром, епилепсија, повреди на глава, мозочен удар, ско-
лиози, рет синдром, предвремено родени бебиња, ош-
тетувања предизвикани од вакцина, повреда на рбет.

Е. Ѓурчиноска
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рбетниот столб кај човекот има 33-34 пршлени. 
почнувајќи од горе, првите 24 се подвижни-динамич-
ни, додека последните 9-10 се неподвижни-сраснати. 
од првите два вратни кои по форматот се разликува-
ат од останатите, пршлените добиваат во масивност 
одејќи надолу, бидејки треба да ја носат тежината на 
телото. така наредени еден врз друг со отворот што го 
имаат формираат ‘рбетен канал, каде што е сместен 
‘рбетниот мозок, со форма на цилиндрична врвца од 
нервно ткиво со дебелина од околу 10 мм. тој е со ком-
плицирана градба со многубројни нервни патишта и 
нервни корени кои излегуваат од него, протегајќи се 
до вториот слабински пршлен.

поради болест и повреди може да дојде до ош-
тетување на рбетниот мозок, кои што можат да се 
степенуваат од најлесни до најтешки, при што може 
да дојде до многу сериозни анатомски нарушувања 
на структурата на ‘рбетниот мозок. најчести боле-
сти кои го оштетуваат се разните видови на тумори, 
метастази, разни воспалителни процеси, васкуларни 
и вродени аномалии. повредите најчесто се од меха-
ничка природа и се од најразличен интензитет. Мо-
жат, но не мора да бидат комбинирани со повреди на 
околните ткива (пршлени, мускули, крвни садови и 
др.). повредите доведуваат до анатомски и функци-
онални нарушувања, при што овие вторите можаат 
со лекување и да се повлечат, додека тешките ана-
томски нарушувања (нервното ткиво не се обнову-
ва-регенерира), доведувaат до одземеност на долните 
екстремитети (параплегија), а ако оштетувањето е во 
горните партии на рбетниот мозок до квадриплегија 
(одземеност на четирите екстремитети). непосредна 
потполна одземеност е знак за лоша прогноза, нере-
тко лекувањето завршува со летален исход.

при потешки повреди и болести кога дијагноза-
та е очигледна, веднаш се отпочнува со лекувањето, 
со тимска соработка на повеќе хируршки специјал-
ности, а подоцнна и со помош на физикална меди-
цина и медицинска рехабилитација. ако во првите 48 
часа нема битно подобрување тогаш има мала надеж 
за потполно оздравување. за жал при полесни повре-
ди и нејасни симптоми од болеста, може да се про-

пушти тој латентен (скриен) период и лекувањето да 
отпочне подоцна, дури со појавата на одземеноста на 
екстремитетите.

лекувањето на потешките состојби е макотрпно 
и несигурно, со намера повеќе да се запре понатамош-
ното оштетување на ‘рбетниот мозок, без поголеми 
амбиции за потполно оздравување. во првата фаза, 
лекувањето е обично хируршко и трае околу 6-8 сед-
мици. поради долгата имобилизација и одземеноста, 
потребна е посебна нега, со цел да се спречат декуби-
тусите, со рани пасивни вежби да се спречат контрак-
турите, постатување на постојана катетеризација на 
мочниот меур, регулирање на столицата, борба про-
тив уринарните инфекции, после кое се продолжува 
со физикална терапија. Максимално невролошко по-
добрување се очекува до првите шест месеци од по-
вредата, минимални подобрувања до првата година, а 
после тој период шансите се скоро никакви.

резултатите од лекувањето варираат од случај до 
случај. понекогаш, тешката спастична (немлитава) 
одземеност, контрактурите, т.н. масрефлекси, болки-
те, декубитусите и уролошките последици, животот 
го прават неснослив, оневозможувајќи оспособување 
за работа и со помош на ортопедски помагала, па и за 
живот во инвалидска количка. сепак не е мал бројот 
и на тие кои работно и социјално се оспособуваат и 
животот си го праваат содржаен. 

во последните години, се дојде до сознанието за 
можноста за трансформација на матичните клетки, 
како најмлади а имунолошки незрели, во други клетки 
и ткива, ако се најдат во опкружување од такви клет-
ки и ткива. со тоа се отвори можноста за лекување на 
многу досега неизлечиви болести. Матичните клетки 
се најзастапени во папочната врвца на новороденото 
бебе во првите пет минути по раѓањето, додека по-
стелката сеуште е во матката на мајката. овој биолош-
ки материјал е најквалитетен во последните недели од 
бременоста, односно 40-та и 41-та недела кога се тие 
најпотентни. квалитетот и потентноста на овој мате-
ријал опаднува ако е земен од деца недоносени, прера-
но родени, пред 40-та седмица. самата интервенција 
на земање на овој материјал трае околу една минута и 

ќе Проодат (ли) ПараПлегичарите!?
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во еден таков амбиент во многу земји, без регулиран 
меѓународен регистер, нерегулирано донорство, мо-
тивација за донорство, можно е на црниот пазар да 
се јават понудувачи и побарувачи на матични клетки, 
со нудење на аранжмани, особено во неразвиените 
и земјите од далечниот исток, за побрзо и поефтино 
лекување. прифаќањето на такви аранжмани може 
да биде ризично, особено по крајниот исход од леку-
вањето, можноста за компликации, инфекции и сл. 

најпрво матичните клетки се употребени за ле-
кување на акутни и хронични леукемии. 1998 годи-
на петгодишно дете болно од Фанкониева анемија 
(генетски предизвикана слабокрвност) е третирано 
со матични клетки од папочната врвца на негова-
та новородена сестра. денес тоа е здраво момче со 
нормално функционирање на неговата крв и имуно-
лошкиот систем, и се смета за прв успешен случај со 
третирање со матични клетки. Минатата година од 
Шпанија, целокупната светска јавност беше инфор-
мирана за некојдневен настан. речиси уништениот 
дел од дишникот на белите дробови од туберкулозна 
инфекција, на една жена, беше заменет со „нов“, при 
што клучна и решавачка улога во сето тоа одиграа 
трансплантираните матични клетки. во моментот е 
достигната бројка од 80 болести, кои досега се сметаа 
како безнадежни случаеви за лекување, со тенденција 
оваа бројка од ден на ден да се зголемува. Можноста 
на матичните клетки да се транформираат во други 
клетки и ткива, почна да се користи и за лекување на 
нехематолошки случаеви, шеќерна болест, инфаркт 
на срцевиот мускул и др. ваквата состојба за созда-
вање на ново нервно ткиво ги дадоа и првите публи-
кувани случаеви на лекувани болни со паркинсоно-
вата и алцхајмеровата болест, односно лекување и на 
други невролошки болести, па зошто да не очекуваме 
и за параплегиjaта!

ќе биде несекојдневен предизвик решавањето на 
овој тежок, сложен и комплексен проблем, со потреба 
од мултидисциплинарен пристап од неврохирурзи, 
ортопедски хирурзи, васкуларни хирурзи, пластични 
хирурзи, уролози, невролози, физијатри, психолози 
и др. атрофијата на мускулатурата, контрактурите 
на мускулите и зглобовите, нарушената функција на 
тетивните и другите рефлекси, компромитираната 
васкуларизација ќе бара интензивна функционална 
терапија која ќе се спроведува како кинезитерапија, 

е скоро безболен. со специјални сетови се зема крв од 
папочната врвца и се проверува нејзината здравствена 
исправност. се сепарира леукоцитната маса и во рок 
од 24-48 часа се траспортира до соодветни т.н. банки, 
каде на -196 °C степени се складира и се чува многу го-
дини, за да се искористи во секој момент. тие можат да 
се искористаат за лекување, ако се јави потреба за тоа, 
за детето, неговите родители, браќа и сестри, роднини 
и други лица. ако компатибилноста (употребливоста, 
подобноста) за детето е 100 %, тој процент почнува да 
се намалува одејќи кон родителите, браќата, сестрите, 
роднините. ако постои компатибилност можат да се 
користат и за лекување на други лица, иако не се во 
роднинска поврзаност. 

во многу земји, постојат јавни и фамилијарни 
банки, со јасна законска нормираност, со постоење 
на меѓународни регистри. непрецизираната закон-
ска регулатива и етичка нормираност, неинформи-
раноста на населението, необезбедениот транспорт 
и оддалеченоста на акушерските оддели, особено за 
време на викендите, непризнавањето на трошковите 
од здравствените фондови (во моментот 1500-2000 
евра), придонесоа за само неколку стотина случаеви 
земен и депониран таков биолошки матeријал кај нас. 
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електротерапија, термотерапија, работна и психоте-
рапија. во меѓувреме потребно ќе биде и корегирање 
на стекнатите деформитети, санирање на декубиту-
сите, враќање на тонусот и функцијата на мочниот 
меур и контролираното празнење на него и дебелото 
црево, па зошто не и враќање на сексуалната функ-
ција. покрај оваа неопходна ќе е и добра мотивација, 
желба, упорност и истрајност кај ваквите болни. ни-
како ова не треба да се сфати како интервенција која 
за еден ден параплагичарот ќе го подигне на нозе, 
него како сложена процедура која етапно ќе се спро-
ведува, со многу трпение, при што и разочарувањата, 
за жал ќе бидат присутни. 

дали параплегичарите ќе проодат!? има ли зборо-
ви со кои ќе можаат да се опишат чувствата, емоциите 
на параплегичарот кога самостојно ќе го направи пр-
виот чекор. ќе биде тоа мал чекор за човекот, но голем 
за човештвото (го цитирам астронаутот армстронг). 

за ова макотрпна но благородна работа, стручно 
медицинскиот тим со славата ќе се вивнe до небеса. 
но, исус е еден и единствен, само тој може со еден 
допир да ги подигне парализираните на нозе, барем 
така вели библијата.     

д-р Славчо илиев

НАГРАДНА ИГРА

Наградното прaшање од минатиот број на весникот 
гласеше:

Која држава (поранешна членка на поранешната Ју-
гословенска Федерација), иако не е членка на Европската 
Унија, го има воведено еврото како званична валута? 

Точниот одговор на ова наградно прашање гласи: 
Црна Гора. 
Очигледно, од поголемиот број пристигнати точни од-

говори, на читателите не им беше тешко да одговорат на на-
градното прашање. До редакцијата на весникиот пристигнаа 
поголем број коверти со точен пдговор на наградното пра-
шање. Добитникот на наградата беше избран на седницата 
на Уредувачкиот одбор на весникот „Феникс 86“ на Мобил-
ност Македонија. 

Среќниот добитник е: Благој Митков од Велес.

Тој со придружникот што самиот ќе си го одреди има 
можност да си помине еден викенд во бањата Банско во 
Струмица чии сопственици се донатори на наградата. Ова за 
добитниците на наградата ќе биде убава можност за прв пат 
да се запознаат или повторно да се уверат за извонредни-
те можности што ги пружа оваа бања за бањско климатско 
лекување, одмор, опоравок и рекреација. Сите информации 
поврзани со реализацијата на наградата добитникот ќе ги 
добие од генералниот секретар на Мобилност Македонија 
на телефон 02 3211 280.

Наградното прашање за овој број на весникот гласи:
По кој пат оваа година се одржуваат Републичките 

спортски игри на лицата со телесен инвалидитет на Мо-
билност Македонија?

Иако сметаме дека одговорот на ова прашање не е те-
жок, малку ќе ви помогнеме со тоа што ќе ви кажеме дека 
оваа година Републичките спортски игри на лицата со телесен 
инвалидитет ќе се одржат во Струга и во Охрид на 3, 4 и 5 јуни.

Вашите одговори на прашањето праќајте ги во затво-
рен коверт на адреса Национален сојуз на лица со телесен 
инвалидитет на Македонија – Мобилност Македонија, ул. 
„11 Октомври“ бр.42-а Скопје, со назнака, за наградната 
игра, најдоцна до 15 јули 2011 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 кој го знаете одговорот на на-
градното прашање и кои сте оптимисти па верувате во своја-
та среќа земете учество во наградната игра. Со тоа ништо не 
можете да загубите, а можете да добиете можност, заедно со 
својот придружник, да си поминете еден прекрасен викенд 
во бањата Банско во Струмица, во хотелот „Цар Самуил“. 

С.П.
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половата функција кај човекот се раширува и се 
обогатува. освен својата главна репродуктивна функ-
ција, таа добива нова, специфично човечка функција 
– се претвора во своеобразно средство за комуника-
ција, за најинтимно врзување меѓу лица од различен 
пол. Што се однесува до врската, таа е посебно богата 
со емоционални доживувања (чувствителни ужи-
вања, љубов). се развива комуникативно–емоционал-
на (рекреативна) функција на половата дејност.

задоволствените доживувања во половите заем-
ни однесувања го прават човекот радосен и среќен, 
зголемувајќи му ја чувствителноста, создавајќи опти-
мистичко расположение, зголемувајќи му ја живоста, 
обновувајќи му ја силата и работната способност. тоа 
е од огромно значење не само за соодветната личност, 
туку и за општеството во целина. тој факт во никој 
случај не смее да се потценува. субјективните инди-
видуални доживувања во таа смисла имаат не само 
лично, туку и општествено значење. човек лишен од 
нормалниот физиолошки хедонизам, не може да биде 
активен и ценет учесник во социјалниот живот.

Прокреативна Функција на Полот

човекот е производител на сите материјални и 
духовни богатства, но, пред сё, тој е производител на 
самиот човек. човекот-родител произведува најви-
соко материјално богатство – човек-поколение. тоа е 
плод од човечката полова дејност, остварувана од по-
ловата двојка, а потоа се подготвува за „обработка“ од 
семејството. Половата двојка се претвора во семејна 
двојка, се создава семејство.

семејство. семејството е носител на главно-
то својство на општеството: да ја остварува своја-
та репродукција и саморазвој. семејството е жив и 
постојано развивачки организам, социјален систем 
од историски воспоставени конкретни општествени 
врски, систем од човечки заемни однесувања.

како социјална институција семејството оствару-
ва многубројни и разнообразни дејности. по рас па-
ѓањето на матријархатното родовско општество, до-
шло до индивидуалното семејство на патријархатното 
класно општество, чија основа е не само репродукција 
на човекот, туку и целото материјално производство. 

индустријализацијата, започната кон крајот на 
XVIII в., кон крајот на XIX в. предизвика појава на ново 
семејство со свои специфичности: да остварува репро-
дукција на човекот, сфатено во широка смисла на збо-
рот како сложен процес, во кој влегува: 1. биолошко 
создавање на човекот, 2. одгледување, обучување и вос-
питување на поколението и 3. обновување на телесните 
и духовните сили на човекот, неговото емоционално и 
културно пресоздавање како социјална личност.

обично семејството се разгледува во чисто сек-
суално-емоционално рамниште. нема сомнение дека 
осигурувањето на топла, интимна, срдечна дружба и 
полово уживање на сопружниците е една од главните 
функции на семејството. пријатната семејна средина е 
неопходна за обновување на телесните и на духовни-
те сили на трудовиот човек. поврзаноста, заемноста и 
задоволувањето на половиот живот се важен фактор 
за стабилноста на бракот. и сета таа интимност и по-
ловата задоволеност се постигнува од половата двојка 
и без да е сврзана во брак. дури и за самото биолошко 
создавање на поколението не е неопходен брак.

семејството е главна општествена институција, 
чија што најважна и специфична задача е да репроду-
цира, да изгради телесно и духовно издигнато поколе-
ние, да одгледува, воспитува и социјализира нов, иден 
човек. семејството е орган, општествен инструмент, 
своевиден „завод“ за создавање и одгледување на по-
коление. таа негова дејност е постојана. семејството е 
една од основните градежни единици на општеството. 
другата е трудовиот колектив. и тоа ќе биде така дото-
гаш додека децата се гледаат од мајка и татко. Монтен 
пишува: „како и да се каже, човекот се жени не заради 
себеси. се жени поради потомство, заради семејство“.

Проф. д-р Миле д. Миќуновиќ, Dr. sci.

Функции на Полот кај човекот
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изменетите функции на семејството предизвикаа 
промени и во неговото поведение. големото патријар-
хално семејство, како силна и стабилна економска и 
производствена единица, исчезна за да му отстапи 
место на малото нуклеарно семејство, кое постепено 
се ослободува од неспецифичните за него функции 
и се претвора сё повеќе во институција за телесна и 
духовна репродукција на своите членови. тоа ја огра-
ничува улогата на општеството во мешањето на се-
мејниот живот. половите проблеми претстануваат да 
го занимаваат родот и големата фамилија се претвора 
во лични прашања на самата полова и семејна двојка. 
неизмерно се зголеми улогата и значењето на емоци-
оналната поврзаност меѓу партнерите.

создавањето на децата е природен инстинкт. но 
кај човекот тој се обогатува со топлината на родител-
ските чувства – мајчинството и татковството. без 
сомнение, тие биолошки импулси и тоа чочечко чув-
ство се едни од најмоќните стимулатори за создавање 
и одржување на човечкиот род. треба да се признае 
дека и кај човекот основниот закон што го определу-
ва создавањето на децата и нивниот број е, всушност, 
оној што го определува материјалното производство 
и неговиот обем – економска неопходност. уште то-
милин (1924) потцртува: „производството на деца, 
исто како и производството на стоковни вредности, 
е потчинето на законите на економиката“.

се разбира, при „производство“ на деца нештата 
се многу посложени отколку при материјалното про-
изводство и тука основната економска зависност мно-
гу често е значително деформирана од дејството на 
други фактори. за огромното раѓање во минатото од-
говорна беше природната плодност на браковите, како 
и незнаењето и отсуството на сигурни средства за кон-
трацепција. но семејството и општеството својата го-
лемина си ја регулирале не од сентиментални чувства, 
туку од зависност на економските услови. неконтро-
лираното производство на човештвото, несоодветно 
на материјалната состојба на општеството и значител-
ното надминување на производството на средствата 
за живот, се заканувало со глад. тоа било непожелно и 
социјалното општество наложило соодветни ограни-
чувања на половиот живот на индивидуата. кога број-
носта на членството на поколението ги надминувале 
економските потреби на општеството и произведе-
ните материјални блага биле недоволни за исхрана, се 

одело дури и кон детеубиство, и тоа не само на неро-
дениот плод, туку и на родените живи деца. 

економските потреби и заинтересираноста се 
главните фактори што го определуваат рамниште-
то на репродукцијата на населението. ако некогаш 
патријархалните земјоделски и занаетчиски семејства 
биле многубројни, тоа не било од љубов кон децата, 
туку поради потребата на семејството од работна 
рака што ќе ги исполнува производствените задачи. 
а сега, ако нуклеарното семејство има едно, две и ре-
тко повеќе деца, тоа не е зашто отсуствува родител-
скиот инстинкт, туку во современото семејство дете-
то не придонесува ништо за материјалната благосос-
тојба на семејството. напротив, тоа го осиромашува 
семејниот буџет и го намалува животниот стандарт 
на останатите членови. Меѓутоа, неправилно и не-
вистинито е да се мисли дека зголемувањето на бла-
госостојбата и подигнувањето на животните услови 
автоматски водат до зголемување на раѓањето и по-

бронзино (ањоло ди козиМо) МонтичЕли (кај ФирЕнЦа), 
„свЕтото сЕМЕјство со свЕта ана и со Малиот свЕти јован“, 

околу 1550. Масло на Платно, 124,5 х 99,5 сМ.
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растот на населението. состојбата е многу посложена, 
многуфакторна.

повисокиот стандард на живот е поврзан и со 
повисока животна култура, а тоа води до зголемени 
потреби и барања, како на родителите така и на по-
колението. родителите сакаат помалубројно, но по-
добро одгледано, образовано и воспитано поколение. 
од друга страна, грижата за повеќе деца, несомнено, 
се одразува на професионалната квалификација и ка-
риера на родителите и, пред сё, на вработената мајка. 
неспорно, во многу случаи од значење е и голема 
улога игра отсуството на половото просветување и 
брачно-семејно воспитување на младите, недостаток 
на култивирана целосна ориентација кон совесно ро-
дителство, стремежот кон лесен и задоволен живот 
лишен од напор, труд и грижи.

современите земји преминуваат кон нова етапа во 
репродукцијата на населението: од репродукција што 
е основана на високо раѓање, висока смртност и брза 
смена на поколението, кон репродукција со ниско раѓање, 
ниска смртност и бавна смена на поколението. додека 
порано репродукцијата на населението се определувало 
од варијабилноста на смртноста, сега прирастот зависи 
исклучиво од варијабилноста на раѓањето.

регулирање на раѓањето треба да се усогласи со 
два принципа:

l суверено право на семејството е само да го 
определи бројот на своите деца и времето на 
нивното раѓање. секое дете треба да е сакано, 
секое дете има право да биде сакано;

l создавањето на поколение не е само право на 
семејството, туку и негова највисока должност. 
затоа тоа и опстојува. станува збор за морална, 
граѓанска должност што не може да се налага 
принудно со административни мерки. притоа, 
напорите треба да не се задржуваат на случај-
ните и несакани бремености, туку за зачуву-
вање на саканата бременост што ќе го направи 
семејството среќно и ќе даде нов, здрав, добро 
одгледан и воспитан член на општеството.

раѓањето на детето треба да е доброволна и свес-
на дејност. Семејното планирање има две насоки: 1. 
борба за создавање на сакани деца за оптимална ре-
продукција на човекот; 2. борба за спречување на не-
сакана бременост. тоа претполага родителите добро 
да ги познаваат здравите норми на половиот живот.

во последно време сё повеќе се осознава дека мај-
чинството е основна општествено–корисна дејност 
на жената, а одгледувањето на децата е општест-
вено–корисен и неопходен труд. но тоа признание е 
само на хартија, а не и во целосниот систем на маса-
та и на самата жена, која ја поставува кариерата пред 
мајчинството. дури и за најосновна трудова дејност е 
потребна извесна образовна подготовка, квалифика-
ција. за да се создаде семејство и деца, тоа не е нужно. 
потребно е да се наполнети 18 години и ништо по-
веќе. неуспешноста во материјалното произвоство 
веднаш создава грижа и паника, додека тие во репро-
дукцијата на човекот нё беспокојуваат. Мајката зема 
обештетување како компензација за неучеството во 
трудовото производство, а не награда за својот опш-
тествен труд како мајка.

како резултат на потценувањето на улогата на 
жената при раѓањето, одгледувањето и воспитување-
то на поколението, таа излезе од семејството и масов-
но навлезе во производството рамно со мажот. во 
сознанието на современата жена професионалната 
реализација често стои многу повисоко од мајчин-
ските задолженија. социјалната рамноправност мно-
гу често се сфаќа буквално, како биолошка, психичка 
и социјална еднаквост меѓу жената и мажот. тоа кате-
горично не е вистина. Двата пола не се рамноправни и 
еднакви по своите функции и улогата во репродуктив-
ниот процес зашто не се еднакви биолошки, а со тоа и 
психички и социјално. секој пол има свои специфич-
ни карактеристики и квалитети што се неопходни за 
најуспешно остварување на своите функции. двата 
пола се еквивалентни (рамносилни), но различни по-
ловини на едно единствено цело. тие не можат еден без 
друг да ги остваруваат своите функции поради што 
се еднакво ценети и неопходни.

жената може да ги извршува сите дејности што 
се карактеристични за мажот. Меѓутоа, мажот не е во 
состојба да ја замени жената во сите нејзини улоги: 
само жената може да забремени и да раѓа. улогата на 
мајката и на таткото како родители се еднакво важни 
и неопходни.

Меѓутоа, ако поактивно жената учествува во ре-
продуктивниот процес, ако таа треба да одвојува зна-
чителен дел од времето, силите и интересите за својата 
мајчинска улога, што мажот не е во состојба потпол-
но да ги прифати и сподели, тогаш следува дека е 
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невозможно полновредно и еднакво да учествува во 
трудовата и општествената дејност. нееднаквоста на 
улогите во репродуктивниот процес неминовно води 
до нееднаквост на улогите во трудовиот процес, каде 
што лидер е мажот. потценувањето на жената и на 
нејзините специфични дејности неблагопријатно 
се одразува врз производството на самиот човек во 
одгледувањето и воспитувањето на поколението.

утвреденото гледиште дека децата се најценет 
капитал на општеството, неговата иднина, води до 
заклучок дека општеството е задолжено да ја пре-
земе целосната издршка на поколението, создавајќи 
неопходни услови за неговото правилно и нормално 
одгледување, обучување и воспитување. бидејќи ја 
исползува биолошката и емоционалната основа на 
родителството, општеството треба да му овозможи 
на семејството неопходни средства за репродукција 
на поколението, да инвестира во тоа производство.

правилното одгледување и развојот на детето 
бара присуство на двајцата родители– мајката и тат-
кото. во првите години од животот детето има потре-
ба, пред сё, од мајката. докажано е дека до тригодиш-
на возраст таа врска е од животно значење. децата 
одгледувани одделно од своите мајки, поставени во 
најидеални услови, појавуваат болна чувствителност, 
нестабилно поведение, расеаност, кавга, потиштеност. 
таквите деца биолошки се понестабилни и неиздрж-
ливи, а психички побавни и тешко се развиваат.

врската на детето со мајката ја задоволува негова-
та потреба од емоционален контакт. таа му дава си-
гурност, доверба, љубов. после шестгодишна возраст, 
за детето станува посебно егзистентна врската со тат-
кото. од таткото детето се учи на самостојност, совла-
дување на афективни реакции, дисциплинираност, 
принципиелност, цврстина. Фрустрацијата, односно 
отсуството на животната неопходна родителска љу-
бов и грижа, и депривацијата, т.е. пречките и ограни-
чувањата на можностите за задоволување на основ-
ните нагони и возбудливи потреби на личноста, во-
дат до растројство во поведението, до антисоцијални 
појави и психички заболувања.

дури и денес жената да е во состојба сама да ги 
одгледува своите деца и со својата самопожртвува-
ност да се издигне до мајка-херој, самотното мај-
чинство, како социјална појава, е негативно, а како 
масовна практика – штетно и опасно. Мажот не може 

да биде ослободен од татковство без сериозен ризик 
да се обесцени социјално. Мажот не само што е дол-
жен да учествува во животот на семејството, туку тоа 
е негово животно право. не без основа некои сметаат 
зголемување на редица негативни појави меѓу совре-
мените мажи со губење на традиционалната економ-
ска улога на мажот во семејството. кога се лишува 
од авторитетот како глава на семејството, мажот го 
губи своето социјално, а и полово самопочитување. 
од тоа страда не само тој, туку и жената. потребата 
на децата од родители, обично, правилно се чувствува 
и осознава. Меѓутоа, се чувствува и се осознава не-
опходноста на родителите од деца. создавањето на 
поколение и неговото одгледување е животна потре-
ба за нормалното опстојување на човекот. тој не би 
можел да се ослободи од улогата на репродукцијата 
на себеподобни, без сериозно да се одрази во негова-
та социјална суштина. затоа, не само родителите ги 
социјализираат децата, туку и децата ги социјализи-
раат родителите. 

брак. за да опстане општеството, неопходни се 
и деца и родители. потребно е детето да биде одгле-
дувано и воспитувано од двајца родители, од целосно 
семејство. за да ја исполни успешно својата главна 
функција, семејството треба да е здраво и стабилно, 

тизијано, „сликар и нЕговата жЕна ЦЕЦилија“. 
раката на дојката ја сиМболизира Плодноста, 

а стаклЕната кугла кршливоста на љубовта.
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изградено на емоционална и интелектуална хармо-
нија меѓу сопружниците – родителите. за тоа опш-
теството утврдило институција брак.

Семејството е човечко обединување, социјална 
група, а бракот – правен акт, кој со закон таа група ја 
претвора во општествена институција.

важно е прашањето за брачната зрелост (нуби-
литет). тоа е различно низ различни времиња во раз-
лични земји. денес брачната возраст се определува 
различно во одделни земји. за англија за двата пола 
е 16 години, во германија за жената е 18 години, а за 
мажот 21 година. согласно нашиот кодекс двата пола 
можат да склучат брак на 18 години.

поимот брачна возраст е мошне неопределен 
и различен за одделни епохи и народи. поради тоа 
мошне е тешко да се установи што треба да се разбере 
под „ран брак“. ако сосема условно се земе за нашите 
општествени услови дека браковите се склучени од 
20 до 27-годишна возраст, тогаш „раните бракови“ 
се оние склучени помеѓу 18 и 20 години. Меѓутоа, до-
лната граница не треба да се смета за утврдена. тоа 
не е прашање за возраста, туку на зрелоста. кога ќе 
се земат предвид индивидуалните карактеристики на 
созревањето, треба да се смета дека браковите склу-
чени пред постигнувањето на полна телесна зрелост, 
која најчесто за жената е 18-годишна возраст, се пред-
времени и, од здравствена и од социјална гледна точ-
ка, се недозволени.

Доцните бракови, склучени после 27–30-годишна 
возраст, се општествено непожелни како поради до-
цното започнување на репродуктивниот процес, така 
и поради многу потешката лична адаптација на парт-
нерите, што, најчесто, води до брачна дисхармонија.

за да може успешно да си ги исполнува своите 
функции, семејството треба да е стабилно и трајно. 
современите промени во начинот на животот и на 
семејните меѓусебни односи предизвика значителна 
нестабилност во бракот и зголемување на разводите 
на браковите. за тоа постојат две причини: лична и 
општествена. разводите во семејството во кое нема 
деца е, обично, по лична работа на партнерите. об-
ично, после тоа разведените, влегуваат повторно во 
брак. Меѓутоа, во семејството каде што има деца, сос-
тојбата во основа се менува. навистина, во семејство-
то во кое има сериозни конфликти и нетрпение меѓу 
родителите не е добро целосно да ја врши својата 
воспитна и социјална функција. од педагошка гледна 
точка, таквото семејство не треба да опстојува за да 
не ги деморализира децата. за жал, второто создаде-
но семејство, иако меѓу сопружниците, а и меѓу нив 
и децата, постојат добри односи, не може во целост 
да го замени вистинското семејство и за детето сепак 
тоа останува туѓо.

разводот на бракот е непожелно, тоа е негативна 
општествена појава и треба да се избегнува.

ботичЕли, „вЕнЕра и Марс“. 
Еротика во рЕнЕсансата
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психосексуалните дисфункции се најчеста и најзна-
чајна група на сексуални пореметувања. психосексуал-
ните дисфункции настануваат како последица на непо-
волното делување на најразлични психички чинители 
врз некоја од фазите на сексуалниот одговор со што се 
исклучуваат слични пречки настанати со делување на 
органски чинители или со употреба на лекови или при 
постоење на други психијатриски пореметувања.

според една класификација во психосексуални 
дисфункции спаѓаат:

1. инхибирана сексуална желба, 
2. инхибирана сексуална возбуда, 
3. инхибиран оргазам кај жените, 
4. инхибиран оргазам кај мажите (ретардирана 

ејакулација), 
5. предвремена ејакулација, 
6. Функционална диспареунија, 
7. Функционален вагинизам, 
8. атипични психосексуални дисфункции.

инХибирана сексуална воЗбуда

инхибирана сексуална возбуда како психосексу-
ална дисфункција кај жените се вика фригидност, а 
кај мажите дисфункција на ерекцијата или импотен-
ција. некои автори дисфункцијата на ерекција и им-
потенција- та ги разгледуваат одделно.

иМпотенција – зборот импотенција потек-
нува од латинските зборови in – лишен и posse – да 
може. на друго место, од impotentio - слаб, килав 
или impotents – немоќен и означува полова немоќ, 
сексуална слабост. импотенцијата е психосексуална 
дисфункција која се карактеризира со инхибиција на 
сексуална возбуда кај мажите и е следена со пореме-
тување во достигнување и одржување на ерекцијата 
и еректилниот рефлекс или има таква форма која не 
овозможува обавување на полов однос (полуерек-

ција), а е предизвикано од психички причинители. 
импотенцијата е сексуално пореметување кај кое 
ерекцијата не е доволно цврста за да овозможи полов 
однос тогаш кога мажот тоа го сака и се обидува тоа 
да го оствари. лицето кое има вакво пореметување 
е сексуално надразнето и возбудено, има соодветен 
партнер, сака да води љубов, но неговиот пенис и на-
таму останува мек.

и кај ист маж психичките причини за појавата на 
импотенцијата може да бидат различни.

импотенцијата поради психичкото реагирање на 
почетните неуспешни обидувања за сексуални одно-
си подоцна се одржува самата себеси.

постојат различни поделби и видови на импо-
тенција: I. примарна и секундарна импотенција, II. 
тотална и ситуациона импотенција.

I. приМарна иМпотенција постои кога ма-
жот никогаш во животот не бил успешен во постиг-
нување на ерекцијата и не успеал да оствари сексуален 
однос. Мажите со примарна импотенција не можат да 
обават сексуален однос со ниедна жена. значи, во овој 
случај импотенцијата постои од моментот кога лице-
то почнало да ги стекнува своите први сопствени сек-
суални искуства и го попречуваат да оствари успешен 
сексуален однос и покрај присутната желба, соодве-
тен партнер и траењето на сексуалната стимулација.

примарната импотенција најчесто се среќава кај 
млади луѓе кои имаат интензивнии длабоки интрапси-
хички конфликти кои се поврзани со нивниот развој. 
гледано од физиолошки аспект, кај нив постои спо-
собност за ерекција и еректилниот рефлекс функцио-
нира. тие имаат утрински ерекции со добар квалитет, 
може да достигнат ерекција со мануелна стимулација, 
но истата ја губат во еден момент за време на сексуал-
ниот однос, на пример: кога треба да се соблечат, кога 
треба да отпочнат со сексуална активност, кога треба 
да се оствари имисија на пенисот во вагината или не-
посредно по ставањето на пенисот во вагината.

но, најчесто се случува да не можат да достигнат 
ерекција, ниту со соодветен партнер, ниту после дол-

иМПотенцијата како ПсиХосексуална 
дисФункција кај Мажите
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га и добра сексуална стимулација или пак, ерекцијата 
е со слаб квалитет и е недоволна за обавување на сек-
суален однос (полуерекција).

личности со примарна импотенција немаат пос-
то јан партнер бидејќи се плашат од долги и поцврсти 
емо тивни врски зашто во таквите врски треба да има-
ат активни, чести и успешни сексуални односи. овие 
лич ности претходно повеќе пати се обидувале без 
ус пех да остварат сексуален однос, кај нив се развил 
страв од неуспех и однесување на избегнување со што 
им се ускратуваат можности за повторно обидување. 

личности со примарна импотенција кои имаат 
партнерки многу внимателно и вешто ги кријат сво-
ите пречки бидејќи се плашат за да тоа не се дознае. 
од тие причини, нивното дружење се сведува на про-
шетки и разговори, ги избегнуваат интимните допи-
ри со девојките, а потоа и секојдневните контакти со 
нив. некои се повлекуваат во себе, не излегуваат во 
друштво, често го избегнуваат и машкото друштво 
бидејќи и обичните разговори за сексуалноста ги 
вознемируваат затоа што ги потсетуваат на нивното 
пореметување. често бираат млади и неискусни де-
војки, а некои од нив зборуваат за своите големи ус-
песи со девојките со што го подигаат своето сопстве-
но ценење и самопочитување. социјалната изолација 
допринесува импотенцијата додатно да се зацврсне.

секундарна иМпотенција постои кога 
мажот повеќе не може да има сексуални односи, а 
порано ги имал, односно, кога пречките се јавуваат 
после периодот на успешна сексуална активност. се-
кундарна импотенција се јавува кај лица кои имаат 
долги и претходно успешни партнерски и брачни вр-
ски. пречките се јавуваат после периодот на успешно 
сексуално функционирање.

повеќето мажи со секундарна импотенција не 
успеваат да имаат сексуални односи со некои жени, 
додека со други тоа го можат.

во основа на секундарна импотенција обично 
се присутни длабоки интрапсихички конфликти, но 
најчесто овој облик на импотенција настанува во ди-
ректна врска со негативното дејство на непосредните 
чинители или често е само одраз на дисхармонија по-
меѓу двата партнери, посебно помеѓу брачните парт-
нери после повеќе години поминати во бракот.

II. тотална иМпотенција – долго трае во не-
променета форма и се јавува независно од партнерот 
или од ситуацијата во која се одвива сексуалниот однос.

ситуациона иМпотенција – до овој вид 
на импотенција доаѓа селективно, само во посебни 
и специфични услови во кои се одвива сексуалната 
активност.

Милован Србиноски, психолог

традиционално, како и секоја година здружението на телесно инвалидизирани лица на град скопје за сво-
ите членови од понежниот пол организираше средба по повод меѓународниот ден на жената – 8 ми Март.

средбата се одржа на 05 март, (сабота) во прекрас ни от амбиент на ресторанот бисера во населбата 
аеродром. во пријатната атмосфера и добрата музика за која се погрижија тројца пејачи, уживаа околу сто-
тина наши членови, овојпат заедно и со извршниот одбор и неколку други гости кои сакаа да бидат дел од 
дружбата на оваа наша средба.

оваа година имаше и лотарија, за која дел од своите производи и услуги подарија Фризерско – козме-
тичко студио габи, Фризерско – козметичко студио ред Мари, кои на повеќе наши членки им доделија 
козметички и фризерски услуги. Фирмата бонес додели пакети од своите производи на 10 наши членки, а 
југореклаМ на секоја женаи подари по една книга. 

претседателот на здружението ги поздрави присутните и им го честита денот на жената. во пријат-
ната атмосфета со добрата музика сите присутни продолжија да се забавуваат. ова е пример како со малку 
труд и средства може да се одржи една добра традиција, која многу придонесува за интегрирање на нашите 
членови, ваквите средби имаат добра функција и се дел од нашите програмски активности.

ОСМОМАРТОВСКА СРЕДБА
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