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2 Втора награда: 
„Вдиши длабоко“, автор Петар Видоевски
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„Ѕвончица во ме ур од са пу ни ца“
Ива Пе трев ска и Да ни Димитровска

И сла би от до пир, при ти сок, ма ла та по вре да или гре ба ни ца се го ле ма за
ка на за ко жа та на Ива, неж на ка ко ме ур од са пу ни ца. Нај ма ли те актив но

сти во неј зи но то дет ско се којд не вие се при чи на за соз да ва ње бол ни ра ни 
по те ло то, кои ба ра ат по сто ја на гри жа и пре вр ски, но че сто е за фа те на и 

слу зо ко жа та на вна треш ни те ор га ни. 
Во мо мен тов не по стои офи ци јал на те ра пи ја за епи дер мо ли зис бу ло са.
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Дон Ки хот, Кој им пр Ко си 
на ве тер ни ци те на жи во тот

8
По ра не шен ба ле тан и бо ем, чо век што ужи вал во про фе си ја та 
и во жи во тот, ста нал ал ко хо ли чар отка ко не мо жел да се со о чи 
со тра ге ди ја та што го снаш ла, но се га е акти вен пен зи о нер, а и 
горд про да вач на „Ли це в ли це“

Би тКа До Кра јот на жи во тот! 10
Ре тка та бо лест е комп лекс на со стој ба. Taa по не ко гаш по драз би
ра и гру па на по ве ќе бо ле сти што го на па ѓа ат ор га низ мот. Дел од 
нив се ле ку ва ат, за не кои не ма лек, а за не кои, пак, це на та што 
тре ба да се пла ти, во отсус тво на под др шка, е прем но гу ви со ка. 
Кре ди ти, за дол жу ва ња, швер цу ва ње ска пи ле ко ви... 

Ко ја е ва ша та фер пла та?36
Раз ви е на е вебала тка „Едп ла коМк“ (EdPlaKoMk) www.edplako.
mk, ко ја им овоз мо жу ва на по е дин ци те да прес ме та ат ко ја е 
нив на та фер пла та, врз ос но ва на нив ни те ка ра кте ри сти ки: 
обра зо ва ние, во зраст, искус тво, за ни ма ње  и се кто рот во кој ра
бо тат. По крај зго ле му ва ње на све ста, оваа ала тка има за цел да 
ја на ма ли и ди скри ми на ци ја та на пла та ме ѓу ма жи те и же ни те 
во ком па ни и те

Чо веЧ Ки от лиК на Биз ни сот 32
Де тал ни те ана ли зи што ги на пра ви ле струч ња ци те нед вос мис
ле но по ка жу ва ат де ка учес тво то на вра бо те ни те во до не су ва
ње то од лу ки во ди до по го ле ма про ду ктив ност, кон ку рент ност и 
по раст. А тоа е цел та на се ко ја еко но ми ја

про ме на на оБра зов ни от си стем за 
транс фор ма ци ја на оп штес тво то

Во но ви те кон цеп ти на обра зо ва ние, ди ги тал ни те ме ди у ми не 
прет ста ву ва ат са мо средс тво за ре а ли за ци ја на обра зов ни те 
це ли, ту ку се и зна ча ен фа ктор за комп лет но ре стру кту ри ра
ње на обра зов ни от си стем, во ве ду ва ње но ви ин те ра ктив ни и 
пар ти ци па тив ни мо де ли на на ста ва, но ва обра зов на пе да го ги ја, 
кон ти ну и ра но и до жи вот но уче ње  

46

„До Бра зем ја“ за До Бра хра на
Офор ме на е пр ва та за дру га за ор ган ска хра на во Ма ке до ни ја, 
чиј што фо кус не е са мо да ја ос тва ру ва сво ја та пра ктич на цел на 
по сто е ње  на ба вка на ор ган ски про из во ди, ту ку чле ну ва ње то во 
неа е и ди ре ктен на чин за изра зу ва ње кри ти ци зам кон акту ел ни
от до ми нан тен на чин на одг ле ду ва ње хра на 
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магазинот „ЛиЦЕ В ЛиЦЕ“ го ПРоДаВаат ПРиПаДниЦи 
на загРозЕнитЕ, маРгинаЛизиРани гРУПи. ЕДЕн 
ПРимЕРоК Чини 100 ДЕнаРи, а ПоЛоВина оД оВаа СУма 
Е заРаБотКа за ПРоДаВаЧот. наШитЕ ПРоДаВаЧи ЛЕСно 
ЌЕ ги ПРЕПознаЕтЕ. 
ВЕ моЛимЕ Да им ПомогнЕтЕ Да БиДат УСПЕШни!

                             е член на 
ин тер на ци о нал на та мре жа на улич ни спи са ни ја 

и е дел од ре ги о нал на пла тфор ма за акти ви зам 

из вр шен ди ре ктор и гла вен и од го во рен уред ник 
Кли мен ти на или јев ски
Уред ни ци
ма ја не дел ков ска, ане та Ри сте ска
гра фич ки уред ник
зо ран ина де ски
Уред ник на фо то гра фи ја
то мис лав ге ор ги ев
Ре дак ци ја: оли ве ра ни ко ди нов ска, Ва лен ти на Сто јан чев ска, ане та 
Ва си лев ска (ја зич на ре дак ци ја), Жар ме на Бо жи нов ска, але ксан дра 
ило ска

По себ на бла го дар ност до: 
Ру жи ца ман ди чев ска, азе ми на Куртиши, Ѓур ѓи ца Ќа е ва, Бо јан 
Чун де, Ви ктор Ди ми три јо ски, Вес на але ксов ска, ива Пе трев ска, 
Слав че Шо пов ски, игор Пар ма ков ски, Ви кто ри ја Пе но ва, мар та 
Ва сиќ, ана-ма ри ја Вла сти ми ро ва, Де јан ан ѓе лев ски, ан дреј ар сов, 
мар ки јан Ри сте ски, ог нен Ја не ски, Бу бо Ка ров, Бе ни Ша ќи ри, 
Кри сти на ар на у до ва, Да ни Ди ми тров ска, Пе тар мла де нов ски, то-
ни зен, мар ко но ве ски, Ре бе ка Јанковска-Ристески, та ња Ко кев, 
ин ди ра Ка стра то виќ, Ве ра ми ло шев ска, Ви ктор мир чев ски, ири на 
то ше ва, Ве ри ца Јор да но ва, Бла ги ца Пе тре ски, ма ја Ке ра мит чи е ва, 
не бој ша или јев ски, Би ља на Фи ли пов ска,  ма ри на Ва си ле ва, Весна 
илиевска

Парт не ри во про даж ба: Цр вен крст на град Скоп је, Цен тар за 
за шти та на пра ва та на де те то – Дне вен цен тар за де ца на ули ца, 
ФоРУм 16, „Со лем“, „По ра ка не го ти но“ - не го ти но, „По ра ка но-
ва“- Стру га, Цр вен крст на град Стру га, Цр вен крст на град охрид, 
„ми нус и плус“, Клуб на по ра неш ни ле ку ва ни ал ко хо ли ча ри

Соработници: Ср би ја: ми ло сав ма ри но виќ, ни ко ле та Ко со вац, 
але ксан дра ни кшиќ; Ко со во: ме ри та Фех миу

Бла го дар ност за раз би ра ње то, под др шка та и за со ра бо тка та до: 

Цр вен крст на град Скоп је, Свис ли он, СЕмоС едукација, КонЕКт, 
аме ри кан ска сто пан ска ко мо ра, Цен тар за биз нис пси хо ло ги-
ја - Ју го и сточ на Евро па, Mини стерс тво за труд и за со ци јал на по-
ли ти ка, Хо ли стик, ме ѓу на род но учи ли ште ноВа, „При ја те ли на 
обра зо ва ни е то“, бу рек чил ни ца „три ни ти“, С-м ди зајн, „ола бај“, 
„Лукс ин те гра“ и до си те што за ста наа зад нас.

Ди зајн на нас лов на стра ни ца: 
Ру жи ца ман ди чев ска – Ру ки Чу ки
Фо то гра фи ја: то мис лав ге ор ги ев

Пе ча ти: гра фич ки цен тар Скоп је
из да вач: 

„Бој ми ја“ 1-2/21 1000 Скоп је, 
тел: 02 2466 444; web: www.licevlice.mk 
e-mail: licevlice@public.org.mk; info@public.org.mk

facebook/licevlice

Kupuvaj}i “LICE V LICE”
im pomagate na mnogumina
~itaj}i “LICE V LICE” 
si pomagate sebe si!

Ime i prezime:

Ulica i broj:

Mesto, po{tenski broj:

Tel. i epo{ta:

Шест броеви – 600 денари  + 60 денари ПТТ, износот 
од 660 денари уплатете го на следнава сметка: ХАЛК 
БАНКА 270056816260161, со назнака ПРЕТПЛАТА 
ЗА МАГАЗИНОТ „ЛИЦЕ В ЛИЦЕ“; IBAN: MK 072 70 
722000003178;  SWIFT: EXPCMK22 ; Bank of beneficiary:  
HALKBANK AD Skopje, Асо ци ја ци ја за истра жу ва ње 
ко му ни ка ции и за раз вој ПАБЛИК  – „Лице в лице“ , 
„Бојмија“ 1/2/21 1 000 Скопје

Создавањето на ова издание на „Лице 
в лице“ беше како ниедно претходно. 
Ни спушташе тежина по грбот и ни 
удираше шлаканици за освестување. Ни 
донесе привилегија да се дружиме со 
ретки луѓе, кои со години се чувствуваат 
занемарено и заборавено. Во очи им гледаш колку се радуваат затоа 
што ги разбираш. Толку. Ги разбираш.
Создавањето на ова издание беше и лекција за сите нас – ред 
исповеди, кои се слика за системот и за општеството, за 
драматичноста на секојдневието на овие луѓе. Поради состојбата, 
поради немањето дијагноза или немањето лекови, поради огромните 
суми за лекување, поради претворањето во шверцери заради 
преживување, поради сите нас.
Прво е соочувањето со беспомошност поради болест и предизвиците 
што ги носи, особено во земји со неизграден систем за третман и за 
поддршка на овие лица, а тука е и чувството дека сам си во својата 
битка. Твојот проблем си е твој и го менува животот само на тие 
околу тебе, а како различен стануваш исклучен.
Дел од лицата со ретки болести остануваат и надвор од системот на 
образование и не ги добиваат потребните услуги за подобрување на 
квалитетот на живот, други - кај кои болеста не оставила физички 
траги, ја кријат својата болест поради страв дека ќе бидат отпуштени 
од работа. 
Неодамна во една дебатна емисија новинарот ја прашува гостинката 
– пациент со ретка болест – да не беше толку снаодлива, каде ќе 
беше денес?
Одговорот поразителен – во инвалидска количка и со уште пет 
години живот.
Јазот, од чијашто друга страна е животот, го премости Аземина 
(девојчето што ни ја краси насловната страница). Таа е прв пациент 
со болест на Гоше што доби рефундирана терапија од државата во 
програмата за ретки болести, која на годишно ниво чини повеќе од 
100.000 евра. Таа беше и првата промена во оваа програма преку 
која дотогаш добиваа терапија само пациенти со МПС 2- Хантеров 
синдром и точката од каде што тргнаа и другите промени преку 
заложбите на „Живот со предизвици“ и заедничкото здружување на 
организациите за ретки болести во алијанса.
Уште многу други семејства континуирано водат битка да обезбедат 
од 5.000 до 300.000 евра за годишна терапија за лекување разни 
видови ретки болести, а државата потоа не ги рефундира.
Низ изложбата „Гушни ја реткоста!“ (чиишто фотографии 
се сместени во ова издание на списанието) ги прикажуваме 
предизвиците низ кои поминуваат лицата со ретки болести, а на 
насловната страница (која е дел од истата изложба) покажуваме 
посакувана вистинска приказна. Но, за жал, ретка. Го прикажуваме 
ефектот од придобивките, од, можеби, не едноставните, но јасни и 
моќни барања на овие пациенти – навремена дијагноза и соодветна 
терапија. И поддршка од сите нас. Погонот е граѓански и тој 
одлепува од мртвата точка со притисокот за промени, кој ги буди 
институциите. 
Поради сето ова, Аземина денес по ништо не се разликува од своите 
врсници.
Тивка е и срамежлива, како и девојчињата на нејзина возраст, 
но искри на љубов и на живост постојано ѝ светат од очите, тоа 
вистинско славење на животот што блика од секој детски поглед. 
Нејзините родители, пак, имаат полни срца и бескрајна благодарност 
кон секој човек што седел во разни комисии и ја кренал својата рака 
за да го направи тоа што е единствено логично и, пред сѐ, човечно.
„Тамара“, воскликот што денес во еден глас го изговараат луѓето на 
улиците е искрен човечки извик, крик од душевна болка, револт кон 
институциите, системот и лошите одлуки на комисиите, но, пред сѐ, 
повик за воскреснување на основните човечки вредности.
Вослкик за претворање на смртта во достоинствен живот. 

Отсуство на 
системска, но и на 
човечка поддршка

ПРиЈатЕЛи на „ЛиЦЕ В ЛиЦЕ“:

асо ци ја ци ја за истра жу ва ње 
ко му ни ка ции и за раз вој ПаБЛиК
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Пакети списанија на распродажба, работилници, 
поддршка на продавачите, споделување на нивните 
приказни и подигнување на свеста кај јавноста за 
нивната работа беа главните активности што ги 
направи „Лице в лице“ за годинашната, трета по ред, 
недела на продавачи на уличен печат. настанот 
се одбележа од 2 до 8 февруари во повеќе земји 
низ светот. Станува збор за годишен настан, кој се 
одржува во првата недела во февруари, а целта е 
да се слави работата на продавачите на 114 улични 
списанија и весници и да се поттикне јавноста да 
размислува за предизвиците и за проблемите со кои се 
соочуваат, како бездомништво, социјална исклученост, 
сиромаштија.
активностите од недела на продавачи на уличен печат 
се одвиваат во градовите во кои излегуваат улични 
изданија што се членки на меѓународната мрежа на 
уличен печат (инСП), со седиште во глазгов.
активностите на „Лице в лице“ во рамки на неделата 
почнаа со продажба на пакет од две списанија и 
обележувач на страници по цена од едно издание. 
на овој начин, граѓаните, поддржувачи на „Лице в 
лице“, имаа можност да си ги набават броевите што 
им недостигаат. Се одржаа и наменски работилници 
за продавачите, на кои се разговараше за нивната 
работа, како и за предизвиците со кои се соочуваат 
секојдневно на улиците додека го продаваат „Лице в 
лице“.
Во Битола, Широк Сокак беше „Лице в лице зона“, 
откако битолските дистрибутери на списанието, 
„Форум 16“, заедно со интернет-магазинот „олабај“ 
имаа организирана продажба секој ден во рамки на 
неделата, кога  тие ја дадоа својата поддршка на 
битолските продавачи.
Во текот на неделата, на социјалните мрежи се 
споделуваа и фотографии и приказни за најуспешните 
продавачи на „Лице в лице“ од повеќе градови.
Во светот во моментов постојат околу 14.000 продавачи 
на улични списанија и весници, а нивната работа беше 
прославена и глобално, откако инСП иницираше 
кампања на која се приклучија повеќе улични изданија. 
Едно од најпознатите улични списанија во светот, 
британското „Биг ишју“ организираше голем 
настан за прибирање средства, во кој се вклучија 
политичари, музичари, актери и други популарни 
личности од Велика Британија. „Биг ишју австралија“ 
организираше сличен настан, во кој 100 бизнис-лидери 
и политичари на улиците го продаваа ова списание. 
Вакви иницијативи и настани организираа и уличните 
списанија „Схедија“ (Shedia) во атина, грција, „Хус 
Форби“ (Hus Forbi) во Данска, „Стрит сенс“ (Street 
Sense) во Вашингтон, како и швајцарските изданија 
„Сапрајс“ (Surprise) во Базел, Берн и во Цирих. 
германското улично списание „Штрасенфигер“ (Stras-
senfeger), за неделата ја организираше кампањата 

„Една топла зима“, во чиишто рамки ја повика јавноста 
да донира пари и топла облека за продавачите на 
берлинското издание. австриското „Купфамокен“ (Kup-
fermuckn), пак,  организираше работилница за изработка 
на портрети ексклузивно за продавачите за да им ја 
поттикне креативноста.  
годинава, неделата достигна до 14 милиони луѓе на 
интернет-просторот, податок што го сподели инСП со 
своите членки. 
Во рамки на неделата, во мексико беше промовирано 
и првото улично списание во оваа земја, насловено „ми 
Валедор“. 
Во целиот свет, илјадници бездомници, невработени 
и ранливи луѓе ја враќаат назад контролата врз својот 
живот преку продажбата на улични весници и списанија, 
со тоа што си овозможуваат легитимен приход. Во 35 
земји, мрежата на инСП нуди поддршка и надеж за 
луѓето што се соочени со бездомништво, сиромаштија и 
со социјална исклученост.

Актуелно

„Лице в лице“ ја одбележа третата Недела 
на продавачи на уличен печат
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Во тек е пријавувањето за првата награда за социјално 
претприемаштво кај нас, која опфаќа натпревар и 
едукативна програма за поддршка на претприемачки 
идеи меѓу студентите, кои имаат потенцијал да се 
развијат и да се спроведуваат како иновативни решенија 
за глобалните проблеми. 
Пријавувањето трае до 22 април, а учесниците треба 
да достават идеја за социјален бизнис. најдобрите 
три решенија ќе бидат наградени со парични награди 
во висина од 3.000, 2.000 и 
од 1.000 евра. најдобрите 
тимови ќе добијат и 
бесплатно патување во 
Виена, три месеци период на 
инкубација со менторство и 
со поддршка за развивање 
на својата идеја. 
- нашата мисија е со 
наградата да се зголеми 
интересот меѓу младите за 
социјалното претприемаштво 
и преку него да ги спознаат 
можностите за развојот на 
сопствената кариера– велат 
од наградата за социјално 
претприемаштво. 
тие објаснуваат дека со 
наградата сакаат да ја 
подигнат свеста кај младите 

Повеќе од 44.000 луѓе, учесници од 
136 земји, оваа година отпатуваа 
на Саемот за органска индустрија 
„Биофах“, кој се одржа во нирнберг 
од 10 до 13 февруари. 
Станува збор за најголемиот саем 
за органска храна, а нирнберг беше 
точката каде што се пресретнаа 
сите заинтересирани страни од 
оваа област. Според податоците на 
„Биофах“, имало повеќе од 2.348 
изложувачи, од кои 202 биле дел од 

Деловни идеи 
за општествена промена

Нирнберг - центар на органската храна
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Виванес – меѓународниот саем за 
природна лична нега. 
„органско е нешто повеќе од 
етикета или сертификат, тоа зборува 
за квалитет и за убедување за 
одговорна употреба на природните 
ресурси“, пишува во објаснувањето 
од „Биофах“, што е и главната 
оска на која упатените сакаат да 
комуницираат со граѓаните. 
на едно место се собраа луѓе 
што делат заеднички интереси за 

органската храна, се запознаваа, 
споделуваа мислења и искуства. 
имаше можности и за запознавање 
со производителите на органска 
храна, од кои посетителите можеа 
да се инспирираат и да добијат нови 
сознанија од оваа област. 
Во рамки на „Биофах“ се одржа и 
конгрес на кој беа одржани околу 
100 одделни дискусии, а овој настан, 
пак, имаше 7.000 заинтересирани 
учесници и посетители. 

за социјалното претприемаштво и да им ја овозможат 
неопходната поддршка.
- на овој начин, тие ќе добијат можност да искусат како 
е да се биде социјален претприемач, кој е во позиција 
директно да влијае на својата локална заедница– 
објаснуваат организаторите, на сајтот за наградата. 
наградата за социјално претприемаштво е 
најголемиот Европски проект за студентите на тема 
претприемаштво. Проектот е основан и инициран 

од страна на Универзитетот за 
бизнис и за економија во Виена 
и од „импакт хаб“, а мисијата е 
да го промовира социјалното 
претприемаштво меѓу студентите. 
оваа награда се доделува во 12 
земји во Европа со поддршка на 
Фондацијата „Ерсте“ и „импакт 
хаб“ од Виена. Кај нас, 
наградата е во организација 
на „млади инфо“, поддржана од 
Шпаркасе банка македонија, во 
партнерство со „Њу менс бизнис 
акцелератор“ со седиште во 
Скопје. 
Сите детали околу овој конкурс, 
како и пријавата може да се 
најдат на следниов сајт www.
socialimpactaward.mk.
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Ведар, со енергија и со дух што 
прилегаат на младо момче, со 
подготвеност да помогне секому и 
да даде совет каде што е потребно. 
таков е првиот впечаток по разговор 
поминат со еден од најновите 
продавачи на нашето улично 
списание, мирослав Давидовски. 
такви се и сите следни впечатоци. 
миро, како што го знаат сите, 
навистина е таков. Културен, со 
манири, внимателен и забавен. 
Редовно ги расположува сите со 
своите шеги, кои често се и на негова 
сметка. 
тој му се приклучи на тимот на 
продавачи на „Лице в лице“ како 

човек што се соочил со проблемите 
што ги носи алкохолизмот, и доаѓа 
од здружението на клубови на 
лекувани алкохоличари на Република 
македонија, единствен од таму 
што „од прва“ ја разбра и прифати 
мисијата на уличното списание. 
има приказни како за пет животи, од 
секој период на неговиот живот до 
сега.  Поранешен балетан и боем, 
човек што уживал во професијата и 
во животот, тој станал алкохоличар 
откако не можел да се соочи со 
трагедијата што го снашла, но 
сега е активен пензионер, а и горд 
продавач на „Лице в лице“. 
Ја почнуваме неговата животна 
приказна од почеток.

палаво Дете 
пораснато в театар
Бил растен како театарско дете, а 
својата професионална кариера ја 
градел во македонскиот народен 
театар, како солист при Балетот. 
- Роден сум во најубавото маало 
во Скопје, во Дебар маало. мајка 
ми работеше во стариот театар, 
па знаев веднаш по училиште да 
отидам на местото резервирано за 
мене – вториот балкон. ги гледав 
сите претстави и се сеќавам на сè. 
тоа за мене беше вистинска магија – 
раскажува миро и додава дека една 
од омилените  му е „оџачарчето 
Сем“, првата оперска претстава за 
деца, која ја помни многу добро, 
како и „земја на насмевките“. 
Како трето и најмало дете во 
семејството Давидовски, тој бил 
многу палав, па неговата сестра 
го запишала во нижо балетско 
училиште и тоа се покажало како 
судбинско за него. 
- така почнав да одам по чекорите 
на терпсихора, музата на танцот и на 
хорското пеење. од моите почетоци, 
на 12-годишна возраст учествував 
и во телевизиските емисии „наша 
крстословка“ и „Чавка Славка“. земав 
хонорари уште од дете, знаев да 
заработувам од мал – се насмевнува 
миро.

Животот на 
БалетсКи уметниК
Денес не пропушта ниту една 
премиера на Балетот и на операта 
и вели дека за него и за сопругата 
задолжително има два билета. Се 

Лице в Лице со МиросЛав ДавиДовски

Дон Кихот, Којj 
им прКоси на 
ветерниците 
на животот

Поранешен балетан 
и боем, човек 
што уживал во 
професијата и во 
животот, станал 
алкохоличар откако 
не можел да се соочи 
со трагедијата што 
го снашла, но сега е 
активен пензионер, а 
и горд продавач на 
„Лице в лице“

Маја Неделковска

присетува дека почнал интензивно 
да се занимава со професионални 
балетски претстави, па студиите 
по Јужнословенска книжевност и 
литература бргу ги „баталил“, како 
што вели, и бил вработен како солист 
при балетот на мнт. 
- По еден напис во „Вечерње 
новости“, каде што многу ја 
испофалија нашата игра (со зоица 
Пуровска), почнаа да пристигнуваат 
понуди за работа од повеќе театри 
од поранешна Југославија. Се решив 
за мариборско гледалишче, каде што 
останав шест месеци, а потоа преку 
таа соработка заминав да работам и 
во грац – се присетува миро. 
Вели дека иако живеел боемски и 
со многу пријатели, не се чувствувал 
како ѕвезда, но знаел да ужива 
во секој миг. По овие ангажмани, 
следувало отслужување и на воениот 
рок – тој бил трубач во војска, во 
Краљево и во Белград.  
годините од професионалната 
кариера во мнт, односно во 
Балетот, му донеле и многу 
премиери, пријателства, убави 
мигови. настапувал рамо до рамо со 
познатите олга милосавлева, зоица 
Пуровска, марија Кичевска, ирена 
Ветерова, тања Вујисиќ-тодоровска, 
како и со александра мијалкова, 
Катерина Кипроска и многу други. 
Едни од омилените улоги му се 
во „танц на кадетите“, „Лебедово 
езеро“, „Бахчисарајска фонтана“, 
„Дон Кихот“. 
- мојот професионален живот е 
како молерска скала. од дете ја 
искачував, а потоа, кога дојдов 
до зенитот во кариерата, не ми 
преостануваше ништо, освен да 
почнам да се симнувам – вели тој. 
Во 2002 година заминал в пензија. 

- немав ни еден час боледување или 
отсуства од работа – се насмевнува 
миро. 
тој и во пензионерските денови 
не сакал да остане надвор од 
професијата, но се насочил да 
ги едуцира младите и заедно 
со уште неколку уметници и 
педагози, го оформиле Културно-
едукативниот центар „Сцена“. ова 
високо професионално студио се 
занимавало со едукација на деца и 
на млади. 
- не сакавме да ги правиме 
балерини, туку да ги едуцираме, да 
го развиваме нивниот слух, чувството 
за ритам, држењето. Едноставно, 
имав потреба да го пренесам моето 
знаење – вели тој.

семејна трагеДија го 
оДвела Кон алКохолизмот
Се опишува како скромен, хуманист, 
крводарител и солидарен човек. и, 
навистина, миро е таков. Без никакви 
табуа, тој отворено зборува и за 
својот голем порок – алкохолот. Вели 
дека не бара оправдувања, но дека 
тоа било нешто што, едноставно, не 
можел да го контролира.  
- Во 2004 година ми се случува 
голема трагедија. таа година ги 
загубив своите најблиски, ми почина 
цела фамилија – мајка ми, татко 
ми, сестра ми, брат ми. Со тоа не 
знаев да се соочам. тогаш настанаа 
моите проблеми со алкохолот. знаев 
дека заглавувам многу и сфатив 
дека треба да се лекувам, дека 
имам проблем со сериозна болест – 
раскажува миро. 
Сега, пак, тој е на долгогодишна 
терапија и се надева дека и на ова 
поле ќе успее. задоволен е дека 
сопругата и двете ќерки цврсто 
стоеле зад него и горд е на нив. 
миро е и активен пензионер: 
- Со пензионерското друштво шетаме 
низ земјава, но и во странство, 
се дружиме и убаво ми е. Сакам 
постојано нешто ново да откривам, 
нови места, нови луѓе, воопшто 
немам проблем да воспоставам 
комуникација. 
Веројатно токму таа желба за новото 
го доведе и во пензионерските 
денови да биде успешен продавач 
на единственото улично списание во 
земјава. омилен реон му е аеродром, 
се движи и кај Буњаковец и Дебар 
маало, а често може да го видите и 
кај колегите во моБ.  
Пресретнете го, има што да ви каже.
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но, и покрај сè, едно е јасно. за 
ретките болести не треба да се 
зборува, пишува и слуша само 
на крајот на февруари, кога се 
одбележува меѓународниот ден, туку 
преку целата година затоа што овие 
луѓе силно го прегрнуваат секој нов 
ден, и покрај ретката болест, имаат 
ретко силна волја и желба за живот. 
Подолг. Поубав. и поквалитетен! 

препуштени сами на сеБе
ана-марија Властимирова има 
13 години и е прв регистриран 
пациент во македонија што има РЕт 
синдром. Симптомите на оваа болест 
се јавуваат најчесто по втората 
година од животот. таа има четири 
фази, а секоја следна е полоша од 
претходната. Се манифестира со 
епилепсија, церебрална парализа, 
сколиоза, алергија на глутен и на 
казеин, ментална ретардација, 
нарушување на метаболизмот... 
Доколку пациентот воопшто прооди, 
тогаш се појавува апраксично 
одење, кое на крај завршува со 
неподвижност. Последната фаза, 
кога се очекува смртта, според некои 
сознанија, најчесто се случува во 
сон... 
од разговорот со мајката на ана- 
марија, Биљана, дознаваме дека 
покрај нејзината ќерка, можно е во 
македонија да постојат уште два 
други случаја што се соочуваат со 
РЕт синдром. Во охрид и во Делчево. 
но, непостоењето на официјален 

пациенти што се заболени од ретки 
болести, сепак, здружението „Живот 
со предизвици“, кое најактивно се 
занимава со заштита на правата на 
овие лица, упатува на фактот дека 
во земјава има најмалку 200 луѓе што 
страдаат од ретки болести, а досега 
не добиле терапија рефундирана 
од државата. но, доколку се водиме 
според дефиницијата на Европската 
унија дека ретка болест се појавува 
кај еден човек наспрема 2.000 
луѓе, тогаш претпоставка е дека кај 
нас повеќе од 1.000 сограѓани се 
соочуваат со некоја ретка болест.  
за жал, нивните патешествија низ 
животниот лавиринт, кој го носат 
овие болести, од кои некои немаат 
ни име, покажуваат дека овие наши 
сограѓани понекогаш исклучително 
тешко го наоѓаат вистинскиот излез. 
Втората шанса. Во потрагата по 
неа често отсуствува системската 
поддршка, но и таа човечката. 
граѓанската. 
несоодветно препознавање, 
класификација и кодификација, 
недоволна достапност на 
дијагнозата, ограничени терапевтски 
можности, нееднаков и недоволен 
квалитет на здравствената заштита, 
висока цена на лекување и на нега, 
сериозни последици, изолација и 
маргинализација на заболените, 
се накусо главните и најзначајни 
предизвици со кои се соочува 
секоја заедница и секоја држава 
во пристапот и во соочувањето со 
ретките болести. но, заложбите што 
резултираат со позитивни промени 
во овој сегмент од здравството се 

Каква иднина го очекува моето дете? 
ова прашање долго одѕвонува низ 
мислите откако ќе ги прочитате или 
слушнете сториите на родителите 
што имаат дете со ретка болест, а 
кои низ животот се соочуваат со еден 
куп пречки за чиешто надминување е 
неопходна вонземска сила. Посебно 
ако околината не ви е сојузник, 
туку непријател, или, пак, само нем 
набљудувач. 
Би рекле, ретка болест, уште поретко 
подадена рака.  
но, приказните за ива, ана- 
марија, Виктор, Кико, Дејан, 
андреј, максим, маркијан, марта, 
Викторија, аземина... се доказ и за 
неверојатната енергија што ја носи 
човек со себе и во себе, особено во 
соочувањето со предизвиците што ги 
носи живеењето со ретка болест. тие 
се дел од тешкодефинираниот број 
пациенти во македонија на кои им е 
неопходна поддршка за да остварат 
едно од основните човекови права: 
правото на здравје, здравствена 
заштита и на поквалитетен живот.  
иако македонија сè уште нема 
официјален национален регистар на 

и главната разлика меѓу одделни 
држави во Европа и во светот. 
Какви се чекорите на нашата земја 
за подобрување на квалитетот на 
животот на луѓето со ретки болести? 
Како и колку го помага нивното 
лекување? До каде е подготовката 
на регистарот на ретки болести и на 
пациенти што се соочуваат со нив? 
Дали буџетот што го одвојува Фондот 
за здравство ги покрива потребите 
за терапија на сите пациенти? Каков 
е нивниот живот, колку лесно или 
тешко доаѓаат до работно место, но 
и колку се обележани од околината? 
Дали нашата земја има доволно 
обучен медицински кадар да постави 
навремена дијагноза за ретка 
болест? Кој ги плаќа анализите во 
странство? Дали има рефундирање 
на средствата? Колку македонските 
студенти на медицина во текот 
на студирањето се сретнуваат со 
литература за ретките болести? 
Дали македонија инвестира во 
истражувања за ретки болести...? 
за жал, и одговорите на овие и на 
многу други прашања, засега, се 
ретки, или, пак, нецелосни. Дали 
е тоа резултат на фактот што во 
македонија почна да се зборува за 
ретки болести дури во 2009 година, 
или, пак, кај нас сè е подложно на 
маргинализација кога е во прашање 
реткоста? 

регистар ги оневозможува ваквите 
тврдења. 
Вели дека кога првпат дознале за 
болеста, особено што, пак, биле 
и првиот случај во македонија со 
РЕт синдром, не добиле никаква 
поголема помош од докторите. таа 
пристигнала од соседството. 
- Поддршката ја добивме од 
белградските доктори. нивната 
несебичност ни помогна да 
истраеме. терапијата за ана-марија 
се состои од четири дела, од кои 
ниту еден не е лек, туку само 
суплемент. Физикална терапија, 
безглутенска и безказеонска диета, 
дефектолошки и логопедски вежби 
и социјализација  и суплементи за 
сите ензими и аминокиселини што му 
недостигаат на нејзиниот организам 
– објаснува Биљана Властимирова. 
Дел од неопходните суплементи 
ги набавуваат во странство, а дел 
во македонија, но во овој дел не 
чувствуваат никаква поддршка од 
државата. Едноставно, препуштени 
се сами на себе. 
- немаме никаква поткрепа од 
институциите во овој дел. засега од 
Фондот за здравствено осигурување 
ни дозволија само безглутенско 
брашно. а што да правиме само 
со брашното? нам ни треба 
комплетна безглутенска храна, 
значи доволно е само да сменат 
еден збор во правилникот, „храна“ 
место „брашно“. од министерство 
за здравство, пак, требаше да ни 
доделат физикален терапевт, а 
од министерството за труд и за 
социјална политика - дефектолог, 
кој ќе работи во домашни услови. 
никогаш не ни беше овозможено 
ова, па, кој има пари си плаќа, а кој 
нема - го остава детето без овие 
терапии – раскажува мајката на ана- 
марија. 
голготата не застанува тука. Како 
што расте ана-марија, така расте 
и бројот на проблемите со кои 
се соочува ова семејство. затоа 
што ретката болест не значи само 

„лИЦе В лИЦе“ теМА
во оЧекУваЊе На сисТеМски ПроМеНи и 
ПоДДрШка За ТреТМаН На реТкиТе БоЛесТи

Битка до 
крајот на 
животот
Ретката болест е 
комплексна состојба. 
Taa понекогаш 
подразбира и група 
на повеќе болести 
што го напаѓаат 
организмот. Дел од 
нив се лекуваат, за 
некои нема лек, а за 
некои, пак, цената 
што треба да се 
плати, во отсуство 
на поддршка, 
е премногу 
висока. Кредити, 
задолжувања, 
шверцување скапи 
лекови...

Анета Ристеска
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патешествие на еден човек, туку 
најмалку на едно цело семејство.  
Според исказите на родителите што 
имаат дете со ретка болест, но и на 
возрасните пациенти, ниту државата, 
ниту, пак, нејзините граѓани, имаат 
свест на задоволително ниво кога се 
во прашање овие наши сограѓани.  
Речиси сите болни го делат чувството 
на дискриминација, маргинализација, 
изолираност, беспомошност. Чувство 
како да не се дел од општеството.  
- Вистината е дека овие лица 
се многу слабо прифатени од 
околината. Сведоци сме на ситуации 
на секојдневно загледување од 
случајните минувачи, кои најчесто се 
исплашени од глетката. Кај нас овие 
деца воопшто не се вклучени ниту во 
образовниот процес, што понатаму 
да кажам... – вели Властимирова, која 
е и претседателка на здружението 
„Кокичиња“, и лице за контакт на 
Европска фондација за РЕт за 
македонија.  
здружувањето со луѓето што имаат 
исти или слични проблеми, најчесто, 
барем во некоја рака, го олеснува 
пребродувањето на пречките со кои 
се среќаваат пациентите. Размената 
на искуства, совети, информации... 
прави да имаат чувство дека не 
се сами и дека, можеби, следниот 
контакт ќе донесе новост и за нов 
лек, нова можност за поквалитетен 
живот. 
- освен што редовно ги посетувам 
семинарите во Белград во 
институтот „мајка и дете“, 
разговорот со родителите многу 

ми помага во соочувањето со 
секојдневните проблеми. исто така, 
приклучена сум и на мрежата на 
интернет на интернационална РЕт 
фондација, па таму сите родители 
меѓусебно комуницираме – додава 
мајката на ана-марија. 
Едукација на лекарите, чувство и 
разбирање за нашите потреби и 
барања, информација за најновите 
испитувања во светот за секоја 
ретка болест, достапни лекови... се 
само дел од нејзините препораки 
затоа што, како што вели, тоа е 
единствениот начин животот на овие 
луѓе да се направи поподнослив.  
- неопходно е да ни се даде некаква 
надеж – завршува Биљана. 

КреДити, заДолжувања, 
шверцување сКапи 
леКови...
Случајот со ана-марија е 
илустрација само на дел од 
проблемите со кои се соочуваат 
луѓето со ретки болести во 
македонија, која, за жал, сè уште не 
располага ниту со точни податоци за 
тоа колку пациенти со ретка болест 
живеат на нејзина територија.   
Ретката болест е комплексна 
состојба. таа понекогаш подразбира 
и група од повеќе болести што 
го напаѓаат организмот. Дел од 
нив се лекуваат, за некои нема 
лек, а за некои, пак, цената што 
треба да се плати, во отсуство на 
поддршка, е премногу висока. 
Кредити, задолжувања, шверцување 
скапи лекови... се само дел од 
начините што се принудени да ги 
практикуваат луѓето што се соочени 
со ретката болест, директно или 
преку членови на своето семејство. 
за жал, не постои ниту регистар 
на лекови за ретки болести што 
може да се набават во земјава, а 
дел од семејствата водат битка да 

обезбедат од 5.000 до 300.000 евра 
за годишна терапија за одредена 
болест, кои државата потоа не ги 
рефундира.  
- Лековите и помагалата кај ретките 
болести се од голема важност. 
на пример, дете со мускулна 
дистрофија, кое има проблеми 
и со дишењето, неопходно е да 
има апарати и дома. исто е и со 
инвалидските колички. но, за ретките 
болести нив ги нема на позитивните 
листи. Едноставно, не им следува. 
најголемиот дел, пак, од лековите 
се со неверојатно висока цена, а 
добар дел од нив се и нови, па ги 
нема на нашиот пазар.така, лек што 
ние го користиме за синот маркијан 
(боледува од туберозна склероза, 
болест што се појавува кај едно на 
6.000 деца, н.з.) е измислен пред 
пет години, а и покрај сите наши 
заложби, тој уште не е ставен на 
позитивната листа. Доведени сме 
до улога на шверцери само за да 
се стигне до одреден медикамент – 
вели познатата поп-пејачка Ребека, 
претседателката на здружението 
на граѓани за лица со дисфункции, 
хендикеп, ретки болести и со 
посебни потреби, „Дајте ни крилја“. 
таа за „Лице в лице“ го отвора и 
прашањето за вклучувањето на 
децата со ретки болести во сите 
општествени текови. Вели дека 
предрасудите, кои, генерално, 
нашето општество сè уште ги има 
кон луѓето со ретки болести, чиишто 
права не се законски регулирани, не 
се исчезнати. 
- Вклучувањето во образованието, 
уште од почетните скалила, 
кај нас е табу. Постои целосна 
незаинтересираност за интеграција 
на овие деца во општеството. 
Едноставно, нема чувство за 
придобивките што би ги имале овие 
деца доколку широко им се отворат 
вратите во редовната настава, 
а знаеме колку вклучувањето го 
подобрува когнитивниот развој, 

способноста за комуникација, затоа 
што тие на ваков начин учат од 
другите деца. исто така, мора да се 
обрне внимание и на едукацијата на 
наставниците – додава Ребека. 
Слабото искуство, недоволната 
информираност, едуцираност и 
обука на македонските доктори, 
лошата и/ли задоцнета дијагноза, 
некомплетните анализи и 
прескокнувањето важни прегледи, 
како и терапијата со погрешни 
лекови, се само некои од проблемите 
на кои посочуваат пациентите во 
македонија, носители на ретки 
болести. 
- Понекогаш, кога докторите немаат 
одговор за некоја појава, лошо е 
што немаат ни доблест да кажат 
дека не знаат, да го признаат тоа, 
па се прават „кумови“, давајќи им 
имиња на болестите само според 
симптомите, а дијагноза не постои. 
ова, пред сè, се должи на отсуство 
на потребните тестирања во земјата 
и на неможноста родителите сами 
да платат за дијагноза надвор 
од државата бидејќи дијагноза 
не покрива ниту Фзом, ниту 
министерство. така, има ситуации 
кога, на пример, родителите, 
принудно, стануваат поинформирани 
за болеста, отколку самите 
доктори – велат луѓе што директно 

или индиректно минуваат низ 
лавиринтите на болеста.  
Секоја чест, додаваат тие, за 
докторите што се комплетно 
посветени на својата професија, 
кои важат за совесни, хумани и 
посветени на својот животен работен 
избор, кои излегуваат во пресрет 
секогаш кога е возможно. Добар дел 
од нив ја користат и соработката 
што ја имаат развиено со колеги 
од странство за да обезбедат 
дополнителни информации и 
поддршка на пациентите во 
македонија. 
но, за жал, битката за 
подостоинствен живот, сепак, 
најчесто ја водат самите лица со 
ретка болест и нивните семејства, 
некогаш охрабрени, некогаш 
паднати, но секогаш со надеж дека 
што поскоро ќе се случат значајни 

будења на општествената свест, 
која потоа ќе имплицира активности 
што ќе резултираат со суштински 
системски промени и подобрувања 
за нив.  
Во ваква ситуација на „осаменост“, 
многу често социјалните мрежи се 

Каква е освестеноста на македонскиот граѓанин кога се во прашање ретките 
болести и дали неговата поддршка се квалификува како самоиницијативна или 
најчесто се манифестира како придружување на веќе почнати иницијативи? 
Одговор и на ова прашање ни дава претседателката на „Живот со предизвици“, 
Весна Алексовска, која, вели, ако се изостават некои случувања, сепак, 
Македонија е земја во која граѓаните се почитуваат меѓу себе и се хумани луѓе.  
- Како здружение добивме поддршка од многу приватни компании и државни 
институции, но и од индивидуални граѓани, кои, едноставно, сакаа да нѐ 
поддржат во нашата борба за остварување на правата на пациентите со ретки 
болести. Токму поради таквата поддршка и успеавме да стигнеме до одредени 
промени во третирањето на ретките болести и планираме и понатаму да 
дејствуваме водени од потребите на пациентите и од нивните семејства – вели 
таа. 
Самата поддршка може да се види во тоа што повеќе од 100 луѓе, две години 
по ред, се приклучуваат на Скопски маратон во групата „Трчаме за подобар 
живот“, а околу 50 луѓе  се приклучуваат во искачување на Кораб – највисокиот 
врв во Македонија, и тоа две години по ред. 
-Тоа се активности за подигнување на јавната свест. Сметаме дека секогаш 
се потребни, и тоа не само за подигнување на јавната свест на пошироката 
јавност и институциите, туку и на самите семејства и пациенти бидејќи на ваков 
начин се охрабруваат секоја година повеќе пациенти да ја раскажат својата 
приказна и јавно да разговараат за проблемите и потребите. Наши почесни 
членови се и Мери ЏоВолерс (сопруга на поранешниот амбасадор на САД во 
Македонија) и Маја Иванова, првата дама на Макединија - додава Алексовска. 

БуДЕњЕ нА хуМАнОстА
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покажуваат како прозорец за барање 
излез од тешката ситуација во која се 
наоѓаат луѓето со ретки болести, па 
така дел од нив почесто успеваат да 
стигнат и до можност за лекување на 
нивната состојба преку донации од 
странски компании или фондации, 
отколку од дома. а, речиси за 
сите ретки болести е неопходна 
доживотна терапија! Битка до крајот 
на животот! 

третман потпрен 
на Донации 
Добивањето вистинска и навремена 
дијагноза се, исто така, вистинска 
реткост. некои истражувања 
покажуваат дека пациентите, 
во просек, чекаат од една до 
седум години за да ја добијат 
вистинската дијагноза, а тоа, пак, 
придонесува болеста да прогресира, 
со што сите симптоми стануваат 
поагресивни. Ваквите тешки 
патишта до идентификувањето на 
вистинската болест се долги и мачни, 
а целата состојба дополнително 
е отежната од фактот што многу 
од постојните терапии и лекови 
се скапи и ги нема на позитивната 
листа. 
„не сакаме да бидеме невидливи 
луѓе“, порачуваат луѓето со ретка 
болест во македонија и полагаат 
надеж за попристоен живот преку 
повторната работа на Комисијата за 
ретки болести, која по формирањето 
во 2009 година направи голема 
пауза во своето дејствување, за 
од минатата година одново да ги 
стави во свој фокус проблемите на 
лицата со ретки болести. нејзината 
претседателка, аспазија Софијанова, 
која истовремено е и директорка 
на Детската клиника, каде што 
пациентите со ретки болести ја 
добиваат првичната поддршка и 

доживотно набљудување, тврди 
дека за одредена група ретки 
болести кај нас има можност за рана 
дијагностика, но дека за поголем 
број од нив таа се постигнува 
со помош на колаборативни 
лаборатории од странски држави. 
- ние сме мала земја и сме во фаза 
за акредитација на лаборатории 
во чиишто рамки ќе влезе и 
молекуларна и цитигенетска 
лабораторија за додијагностика 

бидејќи факторите што ја 
комплетираат целата клиничка и 
генетска дијагностика се мошне 
специфични. мислам дека и ние 
се консолидираме во овој сегмент 
и дека се приближуваме кон ЕУ, 
иако имаме уште многу чекори 
за проаѓање и за качување. но, 
неоспорно е дека заложбата за 
лекување и за подобрување на 
квалитетот на животот на овие лица 
е, дефинитивно, во нагорна линија. 
Да не заборавиме дека животот 
на овие луѓе е полн со предизвици 
и бара огромно внимание. тие 
пациенти се наши луѓе, пријатели, 
можни идни членови од нашите 
фамилии. никој не знае кој ген во 
иднина може да смени цели животи – 
вели Софијанова. 

Каков е пристапот на решавање на проблемите поврзани со ретките болести 
во Европа и, воопшто, во светот? Можеме ли да правиме споредба? 
Ова се прашања, кои, неминовно, се наметнуваат кога се во прашање ретките 
болести, а информациите велат дека секоја земја има различен пристап.  
Европската унија го разбра предизвикот на ретките болести и пред шест 
години донесе препораки за соочување со него. Понатаму, низ годините, 
се создадоа повеќе препораки за најразлични аспекти од животот со ретка 
болест, но и препораки и иницијативи за зголемување на истражувањето 
лекови во областа на ретките болести.  
Претседателката на „Живот со предизвици“ особено го нагласува значењето 
на препораките за создавање стратегија за ретки болести, односно создавање 
акциски план за соочување со предизвиците.  
- Ваквите стратегиски планови вклучуваат повеќе аспекти како дијагноза, 
регистар, превенција, скенирање, едукација, соработка, размена на искуства 
и експертиза, истражување, специјализирани здравствени и социјални услуги 
и друго. Нема да одам многу далеку, доволно е да ги споменеме соседите 
во однос на плановите. Во Бугарија се спроведува втора стратегија за ретки 
болести, во Босна и Херцеговина се усвои стратегија минатата година, во 
Србија се усвојува оваа година, исто и во Хрватска, во Црна Гора беше 
усвоена и веќе се спроведува. Во Македонија, ние како Национална алијанса 
за ретки болести на РМ изработивме предлог-стратегија за ретки болести 
и се надеваме дека во блиска иднина ќе биде разгледана од Министерство 
за здравство и, секако, дадена и на јавна расправа за да се подобри и да се 
усвои понатаму, за да се спроведе соодветно преку акциски план, кој ќе ги 
опфати сите соодветни институции, организации и здравствени установи – 
објаснува Алексовска. 

сЕ БАРА усВОјуВАњЕ нА стРАтЕгијА 
и нА АКцисКи ПЛАн зА РЕтКи БОЛЕсти

„Како родители сочувствуваме со сите родители на кои животот им поставил 
една таква стапица, очите да им гледаат, а душата да им гори додека нивните 
раце и нозе се заврзани и се немоќни да им помогнат на своите деца...“ 
Вака Ацо и Верче Додовски, родители на близнаци, кај кои јувенилниот 
ревматичен артритис бил откриен кога имале 12 и 19 месеци, ја почнуваат 
својата приказна за годините наназад, кога за првпат се соочиле со 
дијагнозата за ретката болест кај своите деца. 
Ни самите, велат, не знаеле што било потешко за нив, дали периодот кога 
лутале од лекар до лекар барајќи информација што точно се случува со 
нивното дете (симптомите првично се јавиле кај едниот близнак, а кога се 
појавиле кај вториот, веќе била поставена дијагнозата) или периодот по 
поставување на дијагнозата и согледување на фактот дека не само што ќе 
се соочуваат со долготрајни симптоми и последици од болеста, туку и со 
проблемите што неизбежно се појавувале поради неможноста на следење, 
контрола и за лекување во границите на нашата држава. 
- Моментот кога требаше да се прима терапија непозната за нас лично, но и 
за нашата средина, а поради контрола на општата состојба беше потребен 
и постојан лекарски надзор, се случи да се загубиме во лавиринтот на 
многубројни  процедури, и административни, и секакви. Нерегистриран лек 
и немање искуства со вакви видови терапија, што, пак, нè одведе во уште 
потешка ситуација - потреба од набавка на лек од надвор, страв од давање 
терапија и можност за појава на нус-ефектите од неа, но, и помисла: Кој ќе 
интервенира во случај на нивна појава?! – раскажува семејството Додовски.  
Периодот од шест години борба, од секаков вид на егзистенција, финансиска, 
психичка, здравствена,  го паметат како повеќе од тежок. Сега, пак, се во нова 
ситуација, кога на Детската клиника се применува овој тип терапија. 
Јасно е, вели семејството, дека инциденцијата на случувања на ретките 
заболувања кај нас, во однос на бројот на населението, е мала, а со тоа и 
искуствата во начинот на дијагностицирање, но приодот, сепак, треба да се 
промени. 
- Тешко се доаѓа до крајна дијагноза. Болеста често се поистоветува и со 
други заболувања со исти или слични симптоми. Искуствата, пак, во другите 
земји зборуваат дека не само што терапијата е бесплатна и достапна за оваа 
болест, туку се оди и до тоа што од мали нозе се планира професијата на 
овие деца. И со тоа не само што се обезбедува поквалитетен живот и живот 
без болка - што е и целта на медицината, туку и се избегнуваат трошоците 
на државата, кои би биле и тоа како големи при појава на инвалидност, што 
значи стануваат веќе и социјален проблем – вели Додовски. 
За среќа, сега децата се добри, а тоа што ги прави посебно горди овие 
родители е тоа што тие се и одлични ученици, многу понапредни од другите 
деца во средината. Но, битката мора да се продолжи и за сите други на кои 
им е неопходна помош, вели Ацо додавајќи дека сега Фондот, освен за нив, 
покрива терапија и за уште три други деца на Клиниката. 
Детскиот јувенилен ревматичен артритис или Стилова (Still) болест се 
карактеризира со хронична температура и анемија. Болеста може да има 
и второстепено дејство на срцето, белите дробови, очите и на нервниот 
систем. Гледано во светски рамки, кај девојчињата што боледуваат од оваа 
болест постои процент на излекуваност и до 95 проценти затоа што кај нив во 
периодот на пубертет настануваат поспецифични промени, за разлика од кај 
момчињата, каде што процентот се движи околу 65.

ЛАВиРинт ОД ПРОцЕДуРи, стРАВОВи
и ПРАшАЛници... 

таа потврдува дека досега кај нас 
третманот за овие лица во најголем 
дел се потпирал на донации, кои 
не се секогаш достапни за сите, 
но додава дека  отсега државата, 
преку Програмата за ретки болести 
при министерство за здравство, 
ќе направи напори да обезбеди 
третман и лекови за сите лица со 
ретки болести. науката, исто така, 
може да даде многу одговори врзани 
за ретките болести. истражувачите 
сè почесто се вмрежуваат со цел 
– разменување на резултатите од 
своите истражувања и отворање 
нови перспективи. Последните 10-
15 години се чувствува генерален 
напредок во поглед на дијагнозата и 
на терапијата на ретките болести, но 
таквиот развој не е насекаде ист. 
манУ веќе три години по ред 
одржува Конгрес за ретки болести, 
со надеж дека ќе се напредува 
во полето на третман и на нега на 
пациентите. 
- Ретките болести го одбележуваат 
21 век. Во манУ се прават 
истражувања, но, толку колку 
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што дозволуваат условите, во 
ограничени можности. неопходни 
ни се покрупни системски промени 
на овој план - вели д-р момир Х. 
Поленаковиќ од истражувачкиот 
центар за генетско инженерство и 
биотехнологија, „георги Ефремов“, 
при манУ. 

85 проценти оД ретКите 
Болести се генетсКи
Што се однесува, пак, до бројот на 
типови ретки болести во македонија, 
постои претпоставка дека станува 
збор за 40 до 50 различни болести. 
Претпоставките се присутни на 
сметка на моментното отсуството 
на официјален регистар на видови 
ретки болести и на пациенти што 
боледуваат од нив. 
некои од нив, пак, се третираат 
и како хронични заболувања, но, 

Андреј е ведро, насмеано и среќно дете. Го сретнавме 
два дена пред неговиот шести роденден, дојден да се 
фотографира заедно со водителот Марко, по повод 
изложбата „Гушни ја реткоста“, на тема: ретки болести. 
Друштво му правеше и неговата сестричка-близначка 
Анастасија, а дружбата со Марко му беше и повеќе од 
забавна. 
Андреј Арсов боледува од Алажилов синдром и до пред 
една година тој беше единственото дете во Македонија 
со вакво заболување. 
За среќа, неговата дијагноза била брзо поставена, само 
неколку месеци од раѓањето, по што семејството ги 
добило и првите инструкции за натамошно лекување. 
Иако може да се насетат некои позитивни промени од 
страна на здравствените власти кај нас, сепак тоа што е 
важно е посветување поголемо внимание во примарното 
здравство, велат Арсови. 
-Неопходно е матичните лекари да бидат соодветно 
едуцирани и информирани за сите ретки болести што 
се појавуваат во Македонија за да не се губи време 
при нивното дијагностицирање. Исто така, важно е 
општинските социјални центри да бидат во контакт со 
секое семејство на лице со ретки болести и навремено да 
ги добиваат информациите за нивните потреби. Детските 
градинки, пак, треба да имаат соодветен медицински 

ПОтРЕБни сЕ ЕДуциРАни нутРициОнисти ВО гРАДинКитЕ
персонал за да спроведуваат надзор на децата додека 
престојуваат во нив, но и едуцирани нутриционисти, 
кои би подготвувале специјално мени, кое едно од 
најважните во третманот на децата со Алажиловиот 
синдром – вели таткото на Андреј, Блаже Арсов. 
Набавката на лекови од Италија, Франција, Грција 
за Арсови  сега веќе е минато, а Андреј има редовни 
контроли на Детската клиника. Како друг проблем 
Блаже ја посочува потребата од соодветна едукација 
на образовниот кадар кај нас за на овие деца да им се 
овозможи и соодветно образование. 
- Знаете, никој не знае што ќе биде Андреј кога ќе 
порасне. Можеби, еден ден ќе има општествена јавна 
функција, можеби ќе биде министер за здравство на РМ. 
Зар да му го скратиме тоа право предвидено во Уставот – 
прашува Арсов. 
Инаку, Алажиловиот синдром е мултисистемска 
наследна болест. Истражувањата покажуваат дека 
75 проценти од децата на кои им е дијагностициран 
овој синдром  просечно живеат до 20-годишна возраст, 
но оваа стапка на преживување се зголемува. Многу 
возрасни со Алажиловиот синдром, кои имаат правилен 
третман, водат нормален и продуктивен живот. 

реално, сите ретки болести се и 
хронични бидејќи се доживотни 
сами по себе. Дури 85 проценти 
од нив се генетски, а најголем дел, 
сепак, тешко се дијагностицираат, 
и покрај тоа што раната дијагноза 
и третман се услов за поквалитетен 
живот со одредена болест. Луѓето 
со ретка болест, кои имаат своја 
специфичност, не се само бројки 
и статистика, туку станува збор за 
индивидуални приказни со различни 
потреби, полни со предизвици, 
можности, успеси, разочарувања, 
пресврти, падови... но, иако не 
станува збор за заразни болести, 
сепак овие лица имаат проблем  и со 
наоѓање работа, дозвола за посета 
на градинка или училиште, што им 
го прави животот уште потежок и 
покомпликуван. Едноставно, тешко 
се прифатени од средината. 
- многу пациенти со ретки болести 

не се ни знае дека се пациенти и тие 
редовно одат на работа и никој не 
знае дека имаат некаков проблем. 
но, дел од нив се со физички и 
ментални дисабилитети, што, секако, 
зависи од видот на болеста, од тоа 
како прогресира, како се третира, 
дали постои терапија. Ретко постои 
само едно и единствено можно 
решение. обично, потребен е 
мултидисциплинарен пристап – 
велат од здружението „Живот со 
предизвици“, кое оваа година ќе 
изврши истражување во соработка 
со „Студиорум“ за повеќе аспекти 
на полето на ретки болести за да се 
развијат препораки за подобрување 
на квалитетот на животот на 
пациентите со ретки болести. 
Подигнувањето на свеста за 
ретките болести во нашата земја, 
како и наоѓањето полесен пат 
до третман за пациентите на 

кои не им е овозможено тоа, е 
еден од приоритетите на 
ова здружение во кое во 
моментов членуваат околу 
200 пациенти и родители со 
повеќе од 30 видови ретки 
болести. оттаму велат дека 
целта на нивното дејствување 
е постигнување долгорочно 
решение за финансирање на 
Програмата за ретки болести 
донесена во 2009 година 
затоа што откажувањето од 
тоа би значело откажување од 
животот. односно, прифаќање 
краткотраен животен век.  
за конкретен напредок во оваа 
битка за подобра и посветла 
иднина неопходна е соработка меѓу 
пациентите, здруженијата, докторите, 
истражувачите и државните 
институции, нагласуваат од 
здружението. затоа, минатата година 
се формира и национална алијанса 
за ретки болести на македонија во 

која основачи се 12 здруженија и 
таа е отворена за нови членови со 
цел здружување на организациите. 
мотото на алијансата е дека само 
заедно, пациентите се посилни. 
Поместување што, исто така, дава 
позитивни сигнали е и одлуката што 
беше донесена на крајот од минатата 
година, а се однесува на зголемување 
на буџетот за овие болести до износ 
од четири милиони евра, и тоа 
благодарение на промена во законот 
за акцизи на цигари, според кој, по 
еден денар од кутија цигари ќе се 
издвојува за Програмата за ретки 
болести. 
- ова е, навистина, голем чекор 
напред бидејќи претходно од таа 
програма се обезбедуваа лекови 
само за три пациенти. Дел од 
тие пациенти што не можеа да 
си дозволат да плаќаат, добиваа 
донација, друг дел пациенти, 
едноставно, имаа врзани раце 
очекувајќи и надевајќи се на некое 

подобро време, трети се преселија 
надвор од македонија во земји како 
германија, Швајцарија, италија, каде 
што успеаја да добијат терапија. за 
дел од пациентите, пак, воопшто 
не постои терапија – појаснува 
алексовска.  
Во светот има 8.000 ретки болести 
и само за 250 од нив постои 
некаков вид терапија (намалување 
на симптоми, контрола на болест 
и слично). затоа, додава таа, се 
поддржува истражувањето на лекови 
за ретки болести во Европа и во 
америка, со посебни регулативи 
за „лекови-сираци“. за болестите 
за кои, пак, нема лекови, најчесто 
се потребни ортопедски помагала, 
физикална терапија, психолошка 
помош, социјални услуги, личен 
асистент...
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Велат дека се дефинираме како 
личности во зависност од тоа како 
нѐ воспитуваат, која е средината во 
која учиме и живееме, кои се луѓето 
што влијаат на нас и на нашето 
однесување, кои се книгите што ги 
читаме и слично. тоа што го научив 
е дека најмногу од сѐ влијае тоа 
што не го сфаќаш на почеток како 
влијание. за мене тоа беше една 
ретка болест за која, кога првпат им 
кажав, моите пријатели сметаа дека 
е мој имагинарен пријател, дека не 
ми е ништо и дека измислувам. Со 
години не ја прифаќав болеста на 
гоше како дел од мојот идентитет. 
Првпат кога ја прифатив како 
дел од себе имав 20 години. Во 
тој момент имав зголемен стомак 
поради зголемувањето на црниот 
дроб и слезината, имав ужасно 
малку енергија поради намалениот 
хемоглобин – анемијата, имав 
милион модринки, кои се појавуваа 
при допир поради намалените 
тромбоцити и имав коски што се 
кршеа кога ќе добиев прегратка 
малку посилна од обично. тогаш 
сфатив дека не можам да го 
игнорирам тоа што се случува со 
мене и дека морам да побарам 
помош. Во македонија таа болест не 
се лекуваше, писмата испратени до 
институциите остануваа без одговор. 
Добив донација преку Европската 
гоше алијанса и Програмата за 
помош на гензиме, Санофи авентис. 
тогаш, во тој момент, пред пет 
години, мојот живот сосема се 

промени. Добив втора шанса за 
живот. Добив втор живот, како еден 
вид реинкарнација. тогаш основавме 
здружение за ретки болести со 
помош на Бугарската алијанса за 
ретки болести, односно нивниот 
претседател Владимир томов, кој 
имаше ќерка како мене.  
никогаш пред тоа немав запознаено 
некој како мене. Кога првпат се 
сретнав со луѓе што ја имаа истата 
болест како јас, се почувствував 
како да сум дома. Како да сум била 
посвоена и, конечно, се среќавам 
со моето вистинско семејство. 
Семејство што се состоеше од 
луѓе од целиот свет, луѓе што 
се чувствуваат како мене, кои 
размислуваат како мене, кои ги боли 
исто како што мене ме боли, кои се 
плашат како што се плашам и јас, 
кои се обидуваат да живеат еден 
нормален живот, исто како и јас, и се 
плашат да признаат дека се поинакви 
од другите. Бидејќи поинаквото е 
секогаш проблематично, бидејќи 
поинаквото е секогаш ненормално, 
и поинаквото е секогаш нешто што 
треба да се поправи ... 

разлиЧноста е заДушувана
Кога добив дијагноза на редок 
пациент не бев свесна за значењето 
ниту за последиците од тоа. имав 
седум години кога моите родители 
ја добија информацијата за ретката 
болест, заедно со фактот дека 
нивното дете, веројатно, нема 

моделот на „нормалноста“, што се 
базира на физичкa способност на 
таканаречени способни луѓе. на 
овој начин тие што не се вклопуваат 
во моделот на нормалноста се 
исклучуваат, маргинализираат, или 
се асимилираат. Денес се зборува 
и се работи на спроведување 
на вклучувањето, кое прифаќа и 
признава, место да обележува и 
исклучува. Во повеќето теории на 
современата политика денес се 
изразува потребата за признавање во 
име на малцинските или подредените 
групи бидејќи признавањето 
означува сфаќање на групите и на 
поединците за тоа кои се и што ги 
одбележува како индивидуални 
човечки суштества.  
така, Чарлс тејлор за пример ги 
зема тврдењата на феминистките 
за жените што во патријархатот 
биле наведени да прифатат 
потценувачка слика за себе и тие во 
себе создавале инфериорна слика 
за себеси, до тој степен што и покрај 
уривањето на границите, не биле во 
состојба да ги искористат новите 
можности бидејќи веќе прифатиле 
идентитет на инфериорност и на 

„лИЦе В лИЦе“ теМА

Да се живее со 
ретка болест е 
како да се оди низ 
минско поле

Често пациентите 
се обидуваат да го 
прикријат тоа што 
ги прави обележани, 
исклучени од 
општеството. Се 
подложуваат на 
операции и на 
различни третмани 
и терапии, но дури 
и да не е видлива 
болеста, внатрешно 
останува болката на 
неуспехот да се биде 
„нормален“ 

Весна Алексовска

долго да живее со таа дијагноза. 
Се соочив со фактите на болеста 
гоше на 14 години, кога веќе можев 
да разберам што значи тоа и како 
треба да го живеам својот живот 
соодветно на болеста. не зборував 
со пријателите за тоа бидејќи кога 
еднаш се обидов да разговарам, 
ми рекоа дека измислувам. имав 
таканаречена „невидлива“ болест. 
многумина што имаат дијагноза на 
ретка болест се соочуваат со тој 
факт на невидливост. Внатрешно 
нешто не е во ред, надворешно 
гледано, односно физички и 
ментално ти си еден обичен човек со 
минимални симптоми, кои побрзо ќе 
се препишат на милион други работи 
отколку на одредена болест. на 
пример, мојот малку поголем стомак 
не беше дефиниран од средината 
како појава поради болест 
(зголемена слезина, црн дроб), туку 
беше дефиниран како потреба за 
диета и за вежбање. мојот недостиг 
од енергија беше дефиниран како 
мрзливост и мојата кршливост 
на коски беше дефинирана како 
„нежно“ дете.  
Еднаквоста доаѓа од идејата дека 
никој не е наследно подреден или 
надреден во однос на другите, 
односно дека сите сме родени 
слободни и еднакви. но, сепак, на 
многу групи луѓе оваa еднаквост 
им е негирана. Различноста е 
често игнорирана и задушувана од 

немоќ. ова самопотценување треба 
да се прочисти и да се надмине 
деструктивниот идентитет, кој е 
наметнат за да се отвори простор 
за создавање нов идентитет. 
односно, погрешното признавање 
не само што ја урива почитта, 
туку и нанесува длабоки рани 
предизвикувајќи и самопрезир. оваа 
важност на признавањето го менува 
и сфаќањето за индивидуалниот 
идентитет, карактеристичен за едно 
човечко суштество што го открива 
својот идентитет само за себе.  
Вклучувањето не треба да води кон 
асимилација, туку кон прифаќање 
и признавање на универзалниот 
идентитет и, пред сè, кон прифаќање 
на различноста. Барањето за 
прифаќање на еднаквоста 
е барање за прифаќање на 
различноста и нејзино вметнување 
во таканаречениот модел на 
„нормалност“. несвесноста и 
непризнавањето на разликите води 
кон нехуманост и дискриминација.  
Пациентите со ретки болести, по 
дефиниција, се маргинализирани 
во спектарот на проблеми со кои 
се занимаваат медицината, науката 
и општествените науки (социјална 
политика, психологија). токму затоа 
индивидуите што се заболени од 
одредена ретка болест се двојно 
обесправени, односно мора да се 
соочуваат секојдневно со ретка 
состојба, која им го компликува 



20 21

животот, и, од друга страна, имаат 
многу мало внимание од страна 
на општеството, со што имаат 
ограничен пристап до дијагноза, 
третман и рехабилитација (физичка и 
психичка). остануваат неприфатени, 
неразбрани, непочитувани и 
маргинализирани.

стигматизирани инДивиДуи
Разгледувајќи го случајот на 
влијанието на ретките болести 
стигнуваме до заклучок дека 
дијагностицирањето ретка болест 
кај член во семејството или 
отсуство на дијагноза води до 
различни проблеми кај самите 
пациенти и кај нивните семејства 
како: самообвинување, развод, 
намалени професионални 
можности, финансиски проблеми во 
семејството, социјална изолација, 
дискриминација, маргинализација 
и обележување. засегнатите  
пациенти и семејства се, на некој 
начин, принудени да се адаптираат 
на едно ново „нормално“ што е 
просто незамисливо за тие што се 
здрави. Животот со ретка болест, 
соочувањето со секојдневните 
предизвици, разбирањето на себе и 
на другите ... секој чекор напред или 
назад е како да се оди низ минско 
поле. 
Перцепцијата на стигма поради 
болест може значајно да влијае 
на индивидуалната перцепција 
на идентитетот на пациентот. 
идентитетот на пациентот се 
менува со факторот на болест што 
се вградува во самиот идентитет. 
тука не е само болката, физички 
деформации, нарушеното ментално 
здравје, редовни докторски посети, 
третман, работа, семејство, тука 
е и континуираната потрага по 
квалитетен живот. и кога се наоѓаме 
во општество што место да ја олесни, 
ја отежнува животната ситуација 
на оваа специфична група луѓе, се 
појавува жигосувањето и овие луѓе 
се ограничуваат во еден малечок 
свет од страна на општеството, кое 
ги обележува како „ненормални“ и 
одбива да ги прифати. медиумите 
место да помогнат во разоткривање 
на болеста, го прават обратното, 
прикажувајќи слики на несреќни 
семејства и пациенти што не можат 
да станат од кревет или да се 
грижат сами за себе. Приказните на 
успешни луѓе со ретки болести се на 
последно место, додека приказните 
за трагичност се на насловните 
страници.  

Пациентите не се во можност 
да се усогласат со стандардите, 
кои општеството ги нарекува 
нормални, и тие наеднаш стануваат 
дисквалификувани, стануваат 
колатерална штета во општеството. 
ирвинг гофман, како социолог 
ги истражува токму обележаните 
индивидуи и различните стратегии 
што ги спроведуваат за да се соочат 
со одбивањето, со комплексниот 
живот, со преоптовареноста 
од информации што светот ги 
проектира за нив и тие за себе.

во потрага по 
„нов иДентитет“
Еден клучен проблем кај пациент 
со ретка болест е несигурноста и 
неможноста да се дојде до точни 
и навремени информации, што 
придонесува да не може да дојде 
до прифаќање на самиот себе 
бидејќи „јас“ се менува од ден на 
ден, од момент во момент и не се 
знае кој е наредниот чекор и чувство. 
Личноста ја губи почитта кон себе 
поради неуспесите што ги доживува 
обидувајќи се да задржи делови 
од претходното „јас“, од „јас“ пред 
болеста и се спротивставува на 
транзицијата кон „новото нормално“. 
Често пациентите се обидуваат 
да го прикријат тоа што ги прави 
поинакви, исклучени од општеството. 
Се подложуваат на операции и на 
различни третмани и терапии, но 
дури и да не е видлива болеста, 
внатрешно останува болката на 
неуспехот да се биде „нормален“.  
Пациентите со ретки болести 
различно се соочуваат со фактите 
што им ги презентира животот 
придружен од болест, која, најчесто, 
е генетска. некои пациенти се 
спротивставуваат на болеста и се 
обидуваат да покажат дека и покрај 
болеста можат да бидат најдобри 
што би можеле. Една пациентка 
на 35 години, со ретка болест што 
предизвикува инвалидност, вели: 
„Кога првпат ми објаснуваа што 
е тоа што ќе ме придружува во 
животот, не можев да разберам, 
бев дете што си доби имагинарен 
пријател, кој измачува место да 
поддржува. Додека растев не 
дозволив да бидам поинаква од 
другите. никој не знаеше за мојот 
имагинарен пријател, не сакав 
сожалување и емпатија, сакав живот 
како на другите и повеќе од тоа. Бев 
најдобар ученик, и сега работам 

и го живеам животот комплетно и 
целосно и, можеби, и поцелосно 
од другите, од ’нормалните‘. мојата 
болест е мојот пријател, кој ми 
овозможи да ги гледам работите 
поинаку од другите, да се радувам 
поинаку, да ги отворам очите и 
длабоко да земам воздух. здравите 
луѓе се помалку. моето ’ново 
нормално‘ е подобро од нивното 
’нормално‘“. 
Пациенти, пак, што се во фаза 
на стабилизација на болест, 
односно кога, на некој начин, 
имаат најнормален можен живот, 
се плашат да не прикажат нешто 
што би водело кон моментот на 
болеста и би покажало дека е таа сè 
уште тука, би покажало дека уште 
се пациенти, дека се поинакви од 
другите. има примери на пациенти 
што не прифаќаат дека се разболеле 
од обична настинка или грип и не 
сакаат, односно одбиваат да земат 
боледување и да лежат дома бидејќи 
тоа за нив е знак на слабост, знак 
дека се поинакви и болни и дека 
болеста кај нив е секогаш присутна. 
затоа се трудат да бидат здрави, за 
да прикажат дека се „нормални“, 
дека се како другите.  
Се појавуваат и пациенти што, 
едноставно, се секогаш во потрага 
по својот „нов идентитет“, кои 
секогаш се во движење барајќи 
го „новото нормално“, кое ќе 

им овозможи да се чувствуваат 
комфорно во својата кожа.  
Други пациенти, пак, не се 
чувствуваат удобно и како да сакаат 
да излезат од себе и да бидат некој 
друг, едноставно да се препуштат на 
фантазија и да  ја остават реалноста 
зад себе, каде што нема да мора да 
се соочат со неа. Една пациентка на 
15 години, со проблеми со движење 
и со други споредни симптоми, вели: 
„Кога учев за ограничувањата што 
ги носи со себе мојата болест, како 
да учев за ограничувањата со кои 
ќе се соочувам во секој чекор од 
мојот живот, во создавањето на 
семејство, во изборот на хоби, во 
изборот на спорт, во изборот на 
едукација, во изборот на професија. 
мораа да ме запишат во училиште 
што беше пристапно за мене, а тука 
немаше многу избор, беа две и ме 
запишаа во тоа што беше поблиску 
до дома. Потоа не можев да избирам 
пријатели, тие ме избираа мене, 
јас морав да го прифатам тоа 
пријателство што ми се нудеше, 
не можев да одам и да барам 
нешто друго. не можев да изберам 
спорт, морав да изберам книги и 
телевизија. ме тераа да вежбам секој 
ден, а јас сакав да лежам и да се 
препуштам на својот очај од поплава 
од ограничувања и пропаднати 
очекувања. Сега чекам... ми треба 
нов живот... живот со кој можам да се 
соочам. Сакам избор, ова не сум јас“. 
Пациентите со ретки болести се 
дисквалификувани на различни 
начини и станува неможно да бидат 
целосно социјално прифатени, 
тие се, едноставно, обележани 
индивидуи. обележани со печатот на 
болест, дали физички деформирани, 
или со нарушено ментално 
здравје, со физички и ментални 
ограничувања, тие константно се 
стремат да се приспособат кон 
својот комплексен и неизвесен 
социјален идентитет. Сликата 
што ја имаат за себе секојдневно 
се спротивставува на сликата 
што другите ја имаат за нив и ја 
одразуваат кон нив. Пациентите 
секој на свој начин спроведуваат 
различни стратегии за да можат да 
се соочат со своето опкружување 
и со секојдневниот живот и 
работа, за да можат да се соочат 
со одбивањето и со отфрлањето, 
со комплексните информации 
и безбројните ограничувања и 
предизвици. 
Денес јас гордо и со високо крената 
глава изјавувам дека сум пациент што 

има ретка болест, денес јас со почит 
кажувам дека имам болест на гоше. 
Денес мене не ми е страв ни срам 
да кажам дека сум пациент. Кога ме 
прашуваат што е мојата професија, 
јас не велам дека сум дипломиран 
економист, ниту дека имам 10 години 
новинарска кариера зад себе, не 
кажувам дека сум работела како 
бизнис-консултант и тренер, тоа 
што прво го кажувам е дека сум 
професионален пациент. тоа за мене 
значи дека сум пациент свесен за 
себе и за другите пациенти, свесен 
за родителите на пациентите, свесен 
за регулативите, за симптомите, 
за дијагнозата, за последиците, 
но и свесен за можностите и за 
напредокот што следува. застапувам 
многу пациенти, многу храбри луѓе, 
кои стојат заедно со мене барајќи 
ги своите права, и јас се гордеам со 
секој родител и пациент што собрал 
храброст да излезе и да ја раскаже 
својата приказна и да побара помош. 
Додека молчиме светот одминува 
и ќе нѐ одмине и нема да нѐ праша 
ништо ако самите не го подигнеме 
својот глас.  
многумина зборуваат за потребни и 
можни промени, како пациент сметам 
дека првата промена што мора да 
ја направиме е, сепак, кај себе. 
звучи како клише, но е почетната 
вистина од која мора да тргнеме. 
ако не се прифатиме самите себе, 
нема да нè прифатат ни другите.  
ако не се разбереме самите и ако 
не ги разбереме нашите потреби 
како ќе ни помогнат другите? Само 
сакам секој пациент да ја дигне 
својата глава и да биде горд што 
е поинаков од другите и да не се 
плаши од светот, за и светот да не се 
плаши од него. Само сакам љубовта 
кон животот и луѓето да ја победи 
љубовта кон материјалното. не е 
лесно да си обичен човек, но уште 
е потешко да си необичен човек. 
Ретка болест не значи дека е болест 
што ретко се случува, ретка болест 
е болест што може да му се случи 
секому, без никакво предупредување 
и подготовка. затоа треба заедно 
да застанеме на почетната линија 
и да го подигнеме својот глас. ние 
сме луѓе, прекрасни луѓе, поинакви 
од другите и тоа не е нешто што нѐ 
прави беспомошни, тоа е нешто што 
нѐ прави похрабри и посилни од 
другите. 

(Авторката е претседателка на 
здружението за ретки болести 

„Живот со предизвици“)



22 23

Болестите, вклучително и ретките, 
за некои луѓе не се причина да 
се откажат од своите соништа. 
напротив, тие биле таа пречка што 
дополнително ги мотивирала, ги 
терала да се борат во животот и да 
успеат. 

стивен хоКинг 
се Бори со алс, 
венус вилијамс со 
синДромот на сјорген
овде само ќе дадеме неколку 
примери на познати и на успешни 
луѓе што го следеле својот сон, 
постигнале значителни успеси и 
оставиле трајни белези зад себе. 
Паркинсоновата болест се смета за 
една од најчестите ретки болести, 
со еден заболен на 5.000, па така 
и листата на познати личности што 
боледуваат од неа е поголема, во 
однос на другите. Со оваа болест 
се соочиле Џони Кеш, Били Коноли, 
авторот на Снупи – Чарлс Шулц, Боб 
Хоскинс, мајкл Џ.Фокс, папата Јован 
Павле Втори. 
актерот и комичар Ричард Прајор, 
пак, боледувал од мултиплекс 
склероза, играчот на бејзбол 
Лу гериг од аЛС, исто како и 
познатиот научник Стивен Хокинг, 
американскиот претседател Џон 
Ф. Кенеди имал адисонова болест, 
додека авторот ник Вујичиќ има 
синдром на тетра-амелија. тениската 
ѕвезда Венус Вилијамс, пак, живее со 

синдромот на Сјорген, додека еден 
од најпознатите боксери, мухамед 
али, боледувал од Паркинсонова 
болест. 
олимписката шампионка, која 
во 60-тите години на минатиот 
век била позната како најбрзата 
жена, Вилма Рудолф до врвот се 
искачила и со синдром на постполио, 
а и на актерот Ричард Бартон 
хемофилијата не му била пречка во 
развојот на кариерата.
Болеста на пејачката и водителка 
Пола абдул се вика симпатетик 
дистрофија, фудбалскиот голман 
тим Хауард има синдром на турет, 
а кошаркарот Карим абдул Џабар - 
хронична миелоидна леукемија.

Да ги натераме луѓето 
Да размислуваат!
Во свет што е во хаос, политички, 
општествено и еколошки, како може 
човечката раса да опстои уште 100 
години, праша еден од најпознатите 
современи научници, Стивен Хокинг, 
за еден месец подоцна да признае: 
„не го знам одговорот. токму затоа 
и го поставив прашањето, да ги 
натерам луѓето да размислуваат за 
тоа, да бидат свесни за опасностите 
со кои се соочуваме“. 
токму овие мисли на Хокинг одат 
во насока на нагласувањето зошто 
е важно да ја градиме нашата свест 
за проблемите со кои се соочуваме 
самите ние, но и другите и важноста 
од сочувството и будноста за маките 
на тие што не ги познаваме.  

Ретките болести, било да се 
генетски, наследни, хромозомски, 
можат да варираат, од 1: 5.000 до 1: 
1.000.000.  
за овие болести ретко се слуша 
во јавноста. за нив најчесто 
знаат само тие од семејството на 
заболениот, докторите-специјалисти 
и истражувачите. Реткост се и 
истражувањата, како што се ретки 
и клиничките испитувања. групите 
за поддршка можат да бидат 
непостојани. наоѓањето фондови 
за истражувања, пак, во повеќето 
случаи, е бавен процес.  
тогаш кога некој заболен од ретка 
болест ќе се појави во центарот на 
вниманието на пошироката јавност, 
тоа значи дека работите се тргнати 
од мртва точка. Со овој поглед, 
и преку споделување на ваквата 

„лИЦе В лИЦе“ теМА

Пречките како 
дополнителна 
мотивација
Олимписката 
шампионка, која 
во 60-тите години 
на минатиот век 
била позната како 
„најбрзата жена“, 
Вилма Рудолф до 
врвот се искачила 
и со синдром 
на постполио, 
а и на актерот 
Ричард Бартон 
хемофилијата не 
му била пречка 
во развојот на 
кариерата

Маја Неделковска

Осумгодишниот Дилан Сигел пред две години ја напиша книгата „Чоколада“, 
која досега е продадена во 25.000 копии и на тој начин се собрани преку 
милион долари. Што направил Дилан со нив и зошто ја напишал книгата? 
Опишувајќи го своето пријателство со својот најдобар другар Џона, кој 
боледува од ретка болест, Дилан кажал дека е „фантастично, како чоколадата“. 
Тој сакал да му помогне и така книгата „Чоколада“ е достапна на сите тие што 
сакаат да ја дадат својата поддршка, но е и пример за добро дело. 
„Се надеваме дека оваа книга ќе им помогне на децата каде било во светот да 
видат дека нивните големи идеи можат да имаат големи, позитивни промени во 
светот“, пишуваат на веб-страницата на книгата на Дилан. 
Сите пари што се собрани и кои и понатаму ќе се собираат одат директно 
во фондот за истражување на Универзитетот во Флорида, кој е направен 
специјално за болеста на Џона – ретка болест на црниот дроб (GSD). 

Кампањите за подигнување на 
јавната свест, по традиција, многу 
придонесуваат за да може јавноста 
да се запознае, но и да знае да 
изреагира на проблемот. Една од 
најпознатите беше кампањата за 
болеста АЛС, која минатата година 
го крена светот на нозе и со која 
сите се полеваа со кофа мраз, и 
иако забавна, во суштина, имаше 
многу поинаква цел. 
Масовното вклучување во 
предизвикот за АЛС помогна 
да се соберат повеќе од 112 
милиони долари како донации за 
истражувања за болеста од која 
само во САД се заболени 30.000 
луѓе. 
- За многу од овие истражувања 
за болестите не може да се најдат 
доволно финансии и често се 
случува да не се најде лекот - 
раскажува Андреа Пет Џозеф, 
чијшто син Брендон боледува 
од епидермолис булоса (ЕБ), 
која предизвикува екстремно 
нежна кожа. Сепак, таа како 
менаџер на „Брилстајн“, познато 
продуцентско студио, успеала да 
формира Фондација за медицински 
истражувања на ЕБ и да вклучи 
холивудски ѕвезди што се клиенти 
на студиото, како Кортни Кокс, Зак 
Галифијанакис, Нина Добрев, со 
чијашто помош собраа пет милиони 
долари за истражувања. 

Предизвикот со 
кофа Полна со мраз свесност, одделно заболување е 

внесено во психата на општеството 
како целина. на овој начин се 
гради и свесноста, се зголемува 
финансирањето, кружат новинарски 
стории, се даваат интервјуа, 
поттикнати се и истражувања, се 
бара подобар третман и лекот е 
надеж и аспирација. 
Во медиумскиот простор и во 
интернет-просторот, со мало 
пребарување се доаѓа до примери 
како тој на Сара атвел, која 
боледува од неурофиброматоза. 
Поради својот изглед, таа постојано 

била малтретирана од страна на 
соучениците. оваа млада, нежна 
и чувствителна жена објави видео 
на „Јутјутб“ во кое раскажува 
за своите чувства. Подоцна 
нејзината приказна ја раскажа и 
специјалниот канал „Дискавери“ 
во „Девојката со половина лице“. 
Пред храброто видео на Сара, 
колкумина знаеја или, пак, воопшто 
чуле за неурофиброматоза? можеби 
10.000 луѓе? неколку месеци по 
објавувањето, во 2013 година, оваа 
бројка се искачи на стотици милиони 
луѓе.

Пријателство фантастично како чоколада



24 25

„Се раз би ра де ка ќе дој дам, ка же-
те ми са мо ка де и во кол ку ча сот“, 
„Сме тај те на ме не“,  „Би мо же ла уште 
де нес“, „не ма збор. та му сум“...  
ова беа са мо дел од од го во ри те 
на поз на ти те јав ни лич но сти што 
ре дак ци ја та на „Ли це в ли це“ ги 
кон та кти ра ше со цел да ги по ка ни 
да би дат дел од из лож ба та „гуш-
ни ја ре тко ста!“ ко ја во фо ку сот ги 
ста ви ли ца та со ре тки бо ле сти. Во 
реализацијата на овој потфат од 
голема важност беше и улогата на  
здружението „Живот со предизвици“ 
и на националната алијанса на ретки 
болести, која брои 12 здруженија. 
Ѓур ѓи ца, Вес на, Ви ктор, ива, игор, 
Слав че, Де јан, ан дреј, ана-ма ри ја, 
азе ми на, мар та, Ви кто ри ја, Бо јан, 
мар ки јан... не го кри е ја сво е то за до-
волс тво од мож но ста да се фо то гра-
фи ра ат со Бе ни, та ња, Бу бо, Да ни, 
Кри сти на, то ни зен, ин ди ра, мар ко, 
Ве ра, ог нен, Пе це, Ре бе ка. 
тие, пак, без дво у ме ње и ни ка ква ре-
зер ва ја при фа ти ја ини ци ја ти ва та на 
пла тфор ма та за акти ви зам, „Ли це в 
ли це“, на ва ков на чин да се акту е ли-
зи ра ат пра ша ња та вр за ни за лу ѓе то 
што жи ве ат со ре тки те бо ле сти и нив-

„лИЦе В лИЦе“ те МА
иНи ци Ја Ти ва За БУ Де Ње На свес Но сТа 
– „ГУШ Ни Ја ре Тко сТа!“

ни от трет ман кај нас.  
нас ме вки, воз бу да, гол тка ка фе, 
мал ку шмин ка, мно гу пан дел ки од 
те ксас-плат но (сим бо лот на ре-
тки те бо ле сти), топ ла и от пу ште на 
ат мо сфе ра. инс пи ра тив но. Беа тоа 
ча со ви на искре ни сред би, рас ка жу-
ва ње жи вот ни при каз ни со среќ ни и 
по мал ку среќ ни мо мен ти, сре ќа ва ње 
на ста ри при ја те ли, гра де ње но ви 
ре ла ции... 
то ми зад об је кти вот, преку концептот 
на нешко, го „за мрз ну ва ше“ се кој мо-
мент што во се бе тре ба да ја по не се 
ин ди ви ду ал на та при каз на на на ши те 
со гра ѓа ни, кои хе рој ски се спро тив-
ста ву ва ат на пре диз ви ци те што ги 
но сат ре тки те бо ле сти. 
од вре ме-на вре ме, со кре а тив ни су-
ге стии, во ра бо та та се „вме шу ваа“ и 
дру ги те чле но ви на ти мот на „Ли це 
в ли це“, ти на, ане, ма ја, Сан дра, 
Жар че, а дес на ра ка на ре чи си си те 
фо то се сии беа и ири на и Ви ктор, 
глав ни те „ви нов ни ци“ за изг ле дот и 
за шмин ка та на по ве ќе то фо то гра-
фи ра ни ли ца. 
Ра бо та та, на крај, им ја оста вив ме 
на зо ки, на ши от ди зај нер, чиј што 
„ин бокс“ е полн по фал би, како и 
на Руки, заслужна за креативните 
интервенции на кавер страниците на 
„Лице в лице“.

мол Кот мо же Да Би Де 
зло Де ло
Си те лич но сти од јав ни от жи вот што 
ја при фа ти ја по ка на та за учес тво, 
и кои се поз на ти по сво и те ху ма ни 
ге сто ви, ве лат де ка оваа ак ци ја им 
оста ви ла си лен впе ча ток. 
- овој по тфат го до жи ве ав ка ко 

Да не би Де 
чо веК сам во 
сво јjа та бор ба!
Уло га та на јав ни те лич но сти во ини ци ја ти ви важ ни за бу де ње на 
оп штес тве на та свест е огром на, осо бе но за тоа што си те тие има ат 
пуб ли ка што ве ру ва во нив ни те иска зи и дејс тву ва ња, ве лат по пу-
лар ни те лич но сти што ја при фа ти ја по ка на та на „Ли це в ли це“ да 
би дат дел од из лож ба та на фо то гра фии, чи ја што цел е по го ле ма 
свест за жи во тот и за по тре би те на лу ѓе то со ре тки бо ле сти

Ане та Ри сте ска бла го дат. мо же би за тоа што имам и 
лич но искус тво. на мо ја 11-го диш на 
во зраст се со о чив со ре тко за бо лу-
ва ње во ме ѓу ре бре на та праз ни на на 
град ни от кош, кое ми пре диз ви ка 
за кри ву ва ње на ‘рбе тот и оп струк ци-
ја на бе ли те дро бо ви. Бла го да ре ние 
на ажур но ста на мо и те ро ди те ли 
и на ме ди цин ска та гри жа, за креп-
нав и се га имам са мо се ќа ва ња, кои 
по сто ја но ми тле ат по тсе ту вај ќи ме 
де ка се ко ја ва ква ак ци ја ба ра јав на 
под др шка и споз на ва ње за да не би-
де чо век сам во сво ја та бор ба – ве ли 
во ди те лот и ко лум нист ог нен Ја не-
ски, кој е и на нас лов на та стра ни ца 
на ова из да ние на „Ли це в ли це“. 
го ле ми от под др жу вач на на ша та 
пла тфор ма се фо то гра фи ра ше со 
мла да та азе ми на, ко ја се со о чу ва со 
бо ле ста на го ше. Ве ли де ка двај ца та 
до ма си за ми на ле со но ви соз на ни ја 

од друж ба та. 
- Јас на у чив мно гу по ве ќе за неј зи на-
та ре тка бо лест. и пре не сов искус тво 
де ка нас ме вка та е нај го ле ми от лек за 
страш ни бол ки – ду хов ни и фи зич ки. 
таа, пак, ми пре не се дет ска ве дри на, 
ко ја по сто ја но тре ба да си ја об но ву-
ва ме. Бла го да рен сум ѝ за тоа – ве ли 
ог нен. 
Уло га та на јав ни те лич но сти е огром-
на во ва кви ини ци ја ти ви, до да ва тој, 
осо бе но за тоа што се ко ја од нив има 
сво ја пуб ли ка, ко ја ве ру ва во не го.  
- мол кот на јав ни те лич но сти е се-
ри оз но „зло де ло“ кон пуб ли ка та. Во 
на ше то оп штес тво, ге не рал но, мо жам 
да ка жам де ка по ви ци те на јав ни те 
лич но сти за ху ма ност и за ху ма ни 
де ла е на ви со ко ни во. но, са мо во 
ху ма ни от дел на би ти е то на јав на та 
лич ност. не и во дру ги те ас пе кти, 
ка де што е по треб но да се истак нат 
се бе си ка ко за гри же ни гра ѓа ни за 
слу чу ва ња та око лу нив. за тоа што и 
јав ни те лич но сти, пред сѐ, се гра ѓа-
ни. ги ко ри стат исти те шал те ри ка ко 
и дру ги те. а се ко гаш има вре ме... 
Са мо ста ве те си во гла ва та ед на ра-
бо та - и мај ка те ре за на рас по ла га ње 
има ла са мо 24 ча са, кол ку и си те ние. 
и тол ку – по јас ну ва ог нен.

Да ги от стра ни ме 
стигмите!
Учес тво то во под го то вки те на из лож-
ба та „гуш ни ја ре тко ста“, ка ко чест и 
за до волс тво, го де фи ни ра ше и Пе тар 
мла де нов ски, ма ке дон ски му зи чар, 
член на по пу лар на та ма ке дон ска 
ска-панк гру па „Су пер хикс“, по поз-
нат ка ко Пе це. 

„Си ни ус ни“, Ѓур ѓи ца Ка е ва и Бе ни

„Дај по бр зај!“, андреј и мар ко 

„те разбирам!“, игор Пар ма ков ски и Кри сти на ар на у до ва
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- не до би вам ре дов но ва кви по ка-
ни, а би са кал да сум по че сто дел 
од ва кви ини ци ја ти ви, се раз би ра, 
ако не сме пре за фа те ни во одре ден 
пер и од. ина ку, ова е су пер ак ци ја, 
чи ја што цел е очиг лед на и јас на - да 
им при ста пи ме на си те тие лич но сти 
што се „ре тки“ ка ко кон си те во о би-
ча е ни лич но сти што ги поз на ва ме и 
со кои ко му ни ци ра ме,  се дру жи ме, 
со кои ра бо ти ме. Да ги от стра ни ме 
стигмите, и тоа што по бр зо! – ве ли 
Пе це. 
Се ко ја јав на лич ност што во се бе има 
мал ку ду ша и здрав раз ум би тре ба ло 
да би де дел од што по ве ќе ва кви ак-
ции и ини ци ја ти ви, до да ва тој.  
-но, сум имал и си ту а ции во кои сум 
мо рал да од би јам не ка ква по ка на 
за слич ни ак ции и сум на и шол на 
це лос но не раз би ра ње од тие што ме 
по ка ни ле, па ду ри и ми би ле спу шта-
ни слу шал ки, а сум мо рал да од би јам 
од оправ да ни при чи ни.та ка што, не 
е се ко гаш лес но да си јав на лич-
ност.  Ко га по ло ви на од мо и те ко ле ги 
би под др жа ле ба рем по ед на ва ква 
ак ци ја го диш но, би има ле до бар 
про сек! – твр ди на ши от му зи чар, кој 
се фотографираше со тинејџерките, 
Викторија Пенова од Валандово, која 

боледува од ФоП и со марта Васиќ, 
која има Штрумфел Синдром. 
на пра ша ње то да ли во вре ме на тр-
ка за ег зи стен ци ја, чо ве кот ста ну ва 
по мал ку оп штес тве но од го во рен и 
има по мал ку об ѕир кон по ран ли ви те 
сло е ви, ма ке дон ски от му зи чар од го-
ва ра де ка тоа е, се пак, пра ша ње на 

ин ди ви ду ал на свест и со вест. 
- не мо жеш да им се лу тиш на лу ѓе то, 
зе ме ни ка ко ко ле ктив, во ус ло ви на 
тр ка за ег зи стен ци ја. за ка ква оп-
штес тве на од го вор ност на ин ди ви ду-
а ле цот збо ру ва ме ко га оп штес тво то 
одам на кре ва ра це од са ми те ин ди-
ви дуи? овие па ра ме три се дол го вре-
ме из ме сте ни и тре ба да се на пра ви 
комп лет на ре ви зи ја и ре ор га ни за ци ја 
на мно гу не шта во си сте мот. зна чи, 
пр во са ми от си стем и др жа ва да се 
гри жи за нај ран ли ви те, а, се ка ко, и 
па ра лел но, со тоа се кој ка ко ин ди ви-
дуа да по мог не – ве ли тој.

из ле гу ва ње оД лиЧ ни от 
и стес нет ви До Круг
По зи тив ни ре ак ции до а ѓа ат и од Ве-
ра ми ло шев ска, во ка лот на на ши от 
поз нат му зич ки со став, „Љу бој на“, 
која во рамки на оваа иницијатива 
се фотографираше со 13-годишната 
ана-марија која боледува од РЕт 
Синдром.  
Ве ли де ка „гуш ни ја ре тко ста!“ е 
ед на од ак ци и те што има ат за цел да 
ѝ ги отво рат очи те на јав но ста, и тоа 
ток му ли це в ли це да ја со о чат и со 
ту ѓи те проб ле ми, над вор од лич ни от 
и стес нет се којд не вен ви до круг.  
- тоа е, всуш ност, глав ни от при до-
нес што ед на јав на лич ност би го 
овоз мо жи ла. Јас лич но сум под др-
жу вач на ини ци ја ти ва што по ма га да 
се со о чу ва ме со проб ле ми те на тие 
што се „нај ти вки“ во оп штес тво то, а 
се су ди ра ат со без број преч ки во се-
којд нев ни от жи вот, за да се на о ѓа ат 

ре ше ни ја, ду ри и од нај мал раз мер. 
и нај ма ла та по мош е ед но олес ну-
ва ње. Во на ша та зем ја вни ма ни е то е 
со се ма отсут но од по го ле ми от дел 
од слу чу ва ња та и од со вре ме ни те 
проб ле ми на чо ве кот де нес, ге не-

Бо но Вокс, Деј вид Бе кам, Џорџ Клу-
ни, Ел тон Џон, Бил Гејтс, Ан џе ли на 
Џо ли, Миа Фа роу, Бен Аф лек... се 
са мо не кои од свет ски поз на ти те 
ими ња што учес тву ва ат и ор га ни зи-
ра ат го ле ми ху ма ни тар ни ак ции за 
да им се по мог не на нај раз лич ни 
мар ги на ли зи ра ни гру пи. 
Др жат ху ма ни тар ни кон цер ти, ку-
пу ва ат ме ди цин ска опре ма, де лат 
ќе би ња и опре ма за пре жи ву ва ње 
во алар мант ни си ту а ции, ос но ва ат 
фон да ции, ја бри чат гла ва та во знак 
на под др шка на бол ни де ца, по кри-
ва ат ле ку ва ња, ку пу ва ат до мо ви и ја 
по диг ну ва ат јав на та свест. 
Но, ва ква та по све те ност и свес ност 
не е ту ѓа ни ту за ре ги о нов, а еден од 
мно гу те при ме ри е и тој на поз на ти-
от срп ски актер Дра ган Бје ло гр лиќ, 
кој пред ед на го ди на ор га ни зи ра ше 
дру же ње со де ца та со Хан те ров 
син дром, а со ва кви от ху ман гест го 
свр ти вни ма ни е то на јав но ста кон 
здрав стве ни те проб ле ми што ги има-
ат се дум те де ца во Ср би ја, чи ја што 
те ра пи ја не беше фи нан си рана од 
др жа ва та. 
Во овој по тфат Бје ло гр лиќ го сле деа 
и си те дру ги акте ри од еки па та на 
фил мот „Мон те ви део“, со цел да 
се упа ти апел до Ми ни стерс тво то 
за здрав ство за по го ле ма гри жа за 
овие де ца. За це ли те на оваа бла го-
род на ми си ја тие оди граа и по ве ќе 
од 30 до бро твор ни нат пре ва ри. 
Хан те ро ви от син дром е ре тка, ге-
нет ска бо лест и бо лест на ме та бо-
лиз мот, ко ја не оста ва над во реш ни 
пос ле ди ци кај де ца та. По ра ѓа ње то 
изг ле да ат здра во, но по ра ди не до-
стиг од ен зи ми што ги раз ло жу ва ат 
ше ќе ри те на про сти ше ќе ри, им 
отка жу ва ат ор га ни те, а не ре тко до-
а ѓа и до оште ту ва ње на цен трал ни от 
нер вен си стем.

рал но. та ка што ос нов ни те чо ве ко ви 
пра ва се сѐ уште за гро зе ни, па што 
оста на за мар ги на ли зи ра ни те гру пи 
на лу ѓе. Во су шти на, сѐ се све ду ва на 
фа ктор чо век би деј ќи не до вол но то 
по све ту ва ње на проб ле ми те по ра ди 

ко ри сте ње на сла ва та 
за воз ви ше ни це ли  

не ма ње то до вол но фи нан сии (ка ко 
нај чест из го вор на ин сти ту ци и те или 
на по е дин ци те), се пак не е пој дов на 
точ ка. Пој дов на та точ ка трг ну ва од 
за ин те ре си ра но ста, пре зе ма ње то 
ини ци ја ти ва, раз ра бо тка на прис-
по соб ли ви за кон ски ре ше ни ја, на 
кра јот на кра и шта та, од обич но со-
чув ству ва ње – ве ли таа. 

„Предизвик“, Де јан ан ѓе ле ски и ин ди ра Ка стра то виќ „гушни ја реткоста!“, ана–ма ри ја и Ве ра ми ло шев ска

„1:10.000“, Бо јан Чун де и Ре бе ка„треперење“, Слав че Шо пов ски и то ни зен
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Во писмо што го напишал уште во 
далечната 1657 година познатиот 
англиски доктор Вилијам Харвеј (1578-
1657), кој е познат по тоа што прв ја 
опишал циркулацијата, го истакнал 
големото значење што го имаат ретките 
болести за напредокот на медицината.
- Понекогаш природата се 
приспособува поотворено за да ни ги 
прикаже своите мистерии во случаите 
кога нештата излегуваат од својата 
предодредена патека. не постои 
подобар начин да ја подобриме 
сегашната медицинска практика од 
тоа да го насочиме нашиот ум за 
откривање на невообичаените закони 
на природата, а најдобар начин за тоа 
се ретките форми на заболувањата – 
напишал Харвеј.
испитувањата, на пример, на 

Фанкониевата анемијата овозможи 
подлабоко да го разбереме механизмот 
на болеста кај карциномите и 
резистентноста на хемотерапијата.
испитувањата на туморот на 
Вилмс (Wilms), редок педијатриски 
канцер, сега се реферира како 
модел за разбирање на генетиката, 
епигенетиката и на молекуларната 
биологија на педијатриските 
карциноми и на карциномите 
генерално.
Скорашни студии, пак, покажаа дека 
новите третмански опции за канцер 
укажуваат дека најголемиот ефект 
го имаат кај ретките карциноми, 
укажувајќи дека со стратификација 
на честите тумори, особено кога 
се користат определени агенси за 
одреден молекуларен супсет на 
болеста, се одредува каде терапијата 
би имала најголем ефект.
Ретките карциноми, генерално, се 
класификувани во групата ретки 
болести што се дефинирани во 
Европската унија и во Европската 
агенција за лекови (Ема) како болести 
со преваленција помала од пет случаи 
на 10.000 жители. 
По 10 години од спроведувањето 
на регулативата на орфан во Ема, 
агенцијата има значителни податоци за 
преваленцијата на ретките заболувања 
според добиените апликации на 

„лИЦе В лИЦе“ теМА

Учете од ретките!
Не постои подобар 
начин да ја подобриме 
сегашната медицинска 
практика од тоа да 
го насочиме нашиот 
ум за откривање 
на невообичаените 
закони на природата, 
а најдобар начин за 
тоа се ретките форми 
на заболувањата – 
напишал англискиот 
доктор Вилијам Харвеј

лекови, кои би се категоризирале како 
орфанови лекови. овие податоци се 
јавно достапни. 
за жал, во македонија не постојат 
официјални регистри  за да се знае 
точната бројка на заболените од рак, 
а особено од карциноми што се во 
групата на ретки болести. 
околу  4,3 милиони луѓе во ЕУ се 
засегнати од редок тип карцином, 
односно 500.000 пациенти секоја 
година. индивидуално, секој од вкупно 
198 идентификувани карциноми 
се смета за „редок“, но вкупно тие 
претставуваат 22 проценти од сите 
карциноми дијагностицирани во 
земјите на Европската унија и во 
земјите што се кандидати, секоја 
година, вклучувајќи ги ретките солидни 
тумори кај возрасните (13 проценти) 
и ретките хематолошки тумори (8 
проценти), како и педијатриските 
канцери (1 процент).
Доцна или погрешна дијагноза, 
недостапност од соодветни терапии 
и клиничка експертиза, ограничен 
број клинички студии поради малиот 
број пациенти, мал интерес на 
фармацевтските компании за развој 
на нови терапии поради малиот пазар, 
недостиг од регистри за заболените 
пациенти, се предизвиците со кои се 
соочуваат овие пациенти.
за да се постигне нивна поголема 
вклученост во здравствениот систем, 
секако, потребни се истражувачки 
колаборативни групи, пациентски 
групи, кои заедно со регулативните 
тела би овозможиле поголем пристап 
до терапија за ретките карциноми, 
како и пристап до нови клинички 
испитувања. 

најзначајното откритие со кое 
мисијата на „аполо 8“ се вратила 
од првата обиколка на месечината 
не било само блиската средба со 
неа. По години фокусирање на 
целите на мисијата и по успешното 
напуштање на земјината орбита, 
секако дека сите погледи биле 
насочени токму кон месечината. 
Вистинскиот восхит го предизвикал 
потегот на еден член на екипажот, 
кој наеднаш најавил дека ќе ја 
заврти камерата од месечината кон 
земјата. 
Френк Борман, командирот на 
мисијата, се присетува:
- Бевме преокупирани со 
мислата успешно да стасаме 
до месечината, но тогаш, со 
тој поглед наназад, гледајќи ја 
земјата како виси во вселената, 
се чинеше дека вистинската 
причина поради која излеговме 
од неа била подобро да си ја 
запознаеме планетата, подобро 
да се запознаеме себеси. земјата 
од таа дистанција, од која дотогаш 
не сме ја виделе, изгледаше многу 
моќно, многу топло и чудесно, но и 
екстремно, екстремно кршливо“. 

Според теоријата У на ото 
Шармер, човекот денес се наоѓа 
пред „маневар“ сличен на тој што 
го направи екипажот на „аполо 

8“ со свртувањето на камерата 
кон земјата. Способноста 
за саморефлектирање или 
самосвест е предизвик во 
кој од концентрираноста кон 
егоекономскиот систем на 
вредности, човекот тежнее да 
се отвори кон своето внатрешно 
битие, да се загледа во себеси 
за да може да еволуира кон 
однесувања што ќе ја однесат 
економијата кон екосистемот 
на вредности. Систем во кој, 
синхронизирано, се грижиме 
за другиот, како и тој за нас, 
за околината и за сите во 
заедницата.
набљудувајќи ја еволутивната 
патека на човекот низ 
милениумите, очигледен е 
неговиот стремеж да го извлече 
максимумот од епохата во која 
живее искористувајќи ја својата 
уникатност меѓу живиот свет на 
земјата - идеите и заклучоците 
што ги добива за светот што 
го опкружува ги претвора во 
материјални нешта.
Всушност, тој успевал да ја 
поврзе активноста на својата 
глава, мозокот, со активноста 
и со вештините на своите раце, 
кои неговите идеи можеле да ги 

ОДГОВОРНА ИДНИНА

Од егО до екО Ако силата на 
претприемачот 
во нас отсекогаш 
била во моќта да 
ја спои активноста 
на мозокот со 
вештината на 
своите раце, новата 
револуционерна 
можност на новиот 
јас лежи во тоа 
да успееме да ги 
споиме главата 
и раката со 
интелигенцијата на 
нашите срца

Небојша Илијевски

реализираат. Дополнително, тој 
знаел оваа своја вештина да ја 
стави во контекст на актуелните 
еколошки, социјални и духовно-
културолошки околности на 
конкретното време и така да 
создаде „посебност“, која 
константно гледала кон напред, 
кон ѕвездите, кон целта, стремејќи 
се да ја достигне.
Кога ќе ги исцрпел благодатите 
и сознанијата создадени 
во определена епоха, кога 
менталитетот што дотогаш 
соодветно му служел веќе му 
станувал тесен, се случувале 
радикални, тектонски промени 
во еволуцијата на човекот, за од 
таа точка, таа да заземе уште 
позабрзан тек. 
така, на пример, тркалото било 
логична кулминација и круна 
на активностите на човекот 
во претходната епоха. но, 
од тркалото натаму, човекот, 
едноставно, не можел да 
продолжи понатаму со сетот 
зададени сфаќања или, подобро, 
ограничувања што ги имал 
дотогаш. 
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„Не можеме да решаваме 
проблеми ползувајќи го начинот 
на размислување, кој, всушност, 
ги создал“ - ајнштајн. 

Собрани околу предизвиците 
на нивното време, вооружени 
со логика и со иновација, 
во тие преодни моменти на 
„длабока промена“, човекот 
откривал нови патеки, кои биле 
радикално поинакви во однос 
на старите, но кои патеката на 
еволуцијата ја носеле линеарно 
или експоненцијално напред, во 
предели што дотогаш не можел 
ниту да ги насети. 

Делата на томас Кун за научни 
револуции и арнолд тојнби, 
за подемите и за падовите на 
цивилизациите, дебатираат за 
ефектот дека - кога економската 
парадигма на едно општество 
ќе се најде во позиција на 
немоќ да обезбеди соодветен, 
корисен одговор на најголемите 
предизвици на конкретното 
време, општеството влегува во 
транзициски период во кој тоа, 
порано или подоцна, ќе ја замени 
постојната логика и постојниот 
оперативен систем ќе го замени 
со нов, подобар. 

Следејќи го споменатиот 
циклус, а особено циклусот на 
експоненцијалниот прогрес по 
технолошката револуција, според 
ото Шармер, човештвото денес 
повторно стои на маргината на 
нова длабока промена. 

-тоа што полека се гаси - вели 
Шармер - е менталитетот што 
е базиран на принципот на 
„максималниот јас“, на принципот 
„поголемото е подобро“ и на 
одлуки движени од страна и во 
корист на групите со специјални 
интереси што, конечно, нè доведе 
во состојба на организирана 
неодговорност.
Храната како проблем, 
климата, недостигот од вода 
и намалувањето на другите 
ресурси, масовната сиромаштија, 
преселбите, фундаментализмот, 
тероризмот, финансиските 
олигархии... 
Симптомите на кои сме сведоци 
во секојдневието што го 
живееме се, всушност, одраз на 
однесувањето и на состојбата 

на умот, кои со децении 
токму еволутивниот развој ги 
предизвикал и ги наталожил. 
ако овој феномен на наталожени 
патологии го разгледаме преку 
моделот „санта мраз“, кој укажува 
дека само 10 проценти од 
работите што ги гледаме како 
проблем, всушност, се видливи, 
додека 90 проценти лежат некаде 
под површината и ја создаваат 
структурата на проблемот со 
кој се соочуваме, ќе ги видиме 
споменатите феномени како 
врвови на сантите мраз што ги 
гледаме над површината на 
морето, додека целата планина 
од причини, всушност, лежи 
под површината и „ги крепи“ 
манифестациите на вистинските 
проблеми.
така споменатите и други 
феномени можат да се гледаат 
низ призмата на еколошка, 
социјална и на духовно-
културолошка димензија.
Еколошки гледано, во моментов 
се однесуваме како да имаме 
една и пол земја на располагање, 
рапидно ги намалуваме резервите 
на водата за пиење, за 40 години 
сме уништиле една третина од 
земјоделското земјиште што ни 
е на располагање. Социолошки 
гледано, пак, само еден процент 
од „финансискиот крем“ на 
светов има богатство еднакво 
на тоа што го имаат 90 проценти 
од населението, а 2,5 милијарди 
луѓе живеат со помалку од два 
американски долара на ден. 
Додека еколошката поделеност 
ја одразува нашата оддалеченост 
од природата, а социолошката 
поделеност - оддалеченоста 
на луѓето меѓу себе, духовно-
културолошката поделеност 
ја одразува оддалеченоста 
на човекот од самиот себе, 
дистанцата што ја создаваме 
меѓу овој јас и тој што надоаѓа 
од иднината, а кој го претставува 
нашиот најголем потенцијал. 
овој јаз меѓу две реалности, 
можната, за која сме свесни 
дека имаме капацитет да 
ја постигнеме, и таа што ја 
живееме, е причина за депресии, 
самоубиства или стрес, кој е 
рак-раната на современото 

општество.
токму затоа, теоретичарите 
од универзитетот мит, кои 
со оваа проблематика научно 
се занимаваат уште од 1996 
година, сметаат дека сме на 
прагот да го преземеме следниот 
револуционерен чекор во 
еволуцијата на човекот. 

ако силата на претприемачот во 
нас отсекогаш била во моќта да 
ја спои активноста на мозокот 
со вештината на своите раце, 
новата револуционерна можност 
на новиот јас лежи во тоа да 
успееме главата и раката да  
ги споиме со интелигенцијата 
на нашите срца. Сочувството, 
емпатијата, свесноста за својата 
околина, еколошки и социолошки 
гледано се моќните двигатели на 
квалитетот на новото општество, 
кое копнее да се роди. 
новите иницијативи, особено кај  
младите успешни претприемачи, 
срамежливо, но сѐ позачестено 
сведочат за овој капацитет. 
токму тие, младите програмери, 
на пример, го користат својот 
претприемачки потенцијал и го 
врзуваат за креативноста така 
што тој во својата суштина не е 
инспириран само од профитот, 
туку и од согледаната потреба 
што овозможува светот да го 
направиме подобро место. тие 
успешно ја поврзуваат силата на 
претприемаштвото со страста, 
сочувството и со емпатијата кон 
предизвиците на надворешниот 
свет што ги перцепираат, а тоа 
е јасна манифестација токму на 
„интелигенцијата на срцето“.

Кое е моето јас? Кој е мојот 
највисок иден капацитет? Што 
значи работата што ја извршувам, 
која е иднината од која би сакал 
да бидам дел на моето идно 
патување? 
Патување, не како осамен патник, 
туку како општество, токму тоа 
на што се потпира бизнисот. 
ако досега во класичното 

претприемаштво претприемачот/
лидерот ги одразувал знаењата 
од минатото за да ги разбере 
и проектира идните чекори 
стремејќи се кон ѕвездите, лидерот 
на новото општество, на новиот 
општествено одговорен бизнис, 
лидерот на социјалната иновација, 
која е двигател на новото 
општество, се отвора за еден друг 
метод на лидерство. По примерот 
на астронаутите од „аполо“, тој 
ќе мора да се заврти наназад и од 
иднината да се погледне себеси во 
еден нов контекст во кој ќе може 
да го препознае својот капацитет 
и максималниот капацитет на 
општеството што го опкружува, 
вклучително со неговите граници и 
ограничувања. 
Да ја види својата чудесност 
и чудесноста на светот. но и 
неговата можна кршливост. 

тој ќе мора да ја заземе насоката 
што досега лидерите најчесто ја 
немале бидејќи биле ориентирани 
кон целите на компанијата, гледале 
напред и се стремеле кон ѕвездите. 
Денес бара да се роди еден нов 
револуционерен квалитет, да се 
загледаме во себеси какви што 
сме и во околината што нѐ гради 
додека ние ја создаваме неа и 
така да изградиме лидерство 
базирано не само на постојните 
знаења и стремежи, туку на новите 
вредности, на максималниот 
потенцијал на лидерот и на идното 
општество. Лидерство што се 
објаснува со феноменот на џез-
ансамблот во кој музичарите се 
способни да ги слушнат другите 

музичари и да ја слушнат целата 
мелодија за да го создадат својот 
следен тон, кој е во совршена 
хармонија со другите.  
место лидерство што го одразува 
минатото, лидерство со нов поглед 
и кое ги антиципира сегашните 
потреби, но од перспектива на 
иднината.

(авторот е дел од тимот 
на агенцијата за комуникации 

„Холистик“ – www.holistic.mk)
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Влегувајќи во нова фаза од мојата 
кариера, деновиве инспирацијата 
и препораките за успех ги барам 
во автобиографиите на основачите 
на дел од најпознатите светски 
компании, кои веќе се етаблирани 
имиња во свеста на потрошувачите. 
Еден од нив е Хауард Шулц, 
основачот на „Старбакс“, веројатно 
најпопуларната и најпрепознатлива 
кафетерија на светот. Раскажувајќи 
за својот животен пат, од сиромашно 
момче до претприемач што на едно 
патување во италија добил идеја 
квалитетната шолја кафе да ја 
пренесе и во СаД, тој многу искрено 
обелоденува една голема вистина 
- во трката по профит и по големи 
бројки не смее да се заборави 
човекот! Хуманата димензија на 
секој бизнис е клучна за долгорочен 
успех. можеби звучи како демагогија 
во време на глобална економска 
и финансиска криза, кога многу 

компании пропаднаа, милиони луѓе 
останаа без работа и без имот, кога 
пропаднаа и цели градови како 
резултат на урнисаните економии ... 
но, Шулц во својата книга „напред! 
Како ’Старбакс‘ се бореше за својот 
живот без да ја загуби својата душа“ 
нѐ потсетува сите нас дека луѓето не 
се бројки: 
„иако овие бројки се едно од 
мерилата за успехот на нашата 
компанија, сепак тие не се тоа што 
го прави ’Старбакс‘, навистина, 
успешен, барем не според мојата 
дефиниција. Како деловен лидер, 
гостите никогаш не сум ги гледал 
само како средство за победа 
и за правење пари, тие секогаш 
истовремено биле и средство 
за градење голема, издржлива 
компанија, чијашто цел отсекогаш 
била да постигне рамнотежа меѓу 
профитот и социјалната совест. 
ниту еден бизнис не може да биде 
добар за неговите акционери 
без претходно да направи добра 
средина за сите што се засегнати 
од тој бизнис. за нас, тоа значи да 
правиме најдобро што можеме за 
да ги третираме сите со почит и со 
достоинство, од земјоделците што 
произведуваат кафе и бармените 
до купувачите и соседите. Разбирам 
дека звучи возвишено настојувањето 
да се оствари профитабилност 
без да се жртвува хуманоста. но, 
јас отсекогаш настојував да не ја 
напуштам таа цел – дури и кога 
’Старбакс‘ и јас го загубивме својот 
пат… и луѓето не само што имаа 
посвесен однос кон цените, туку 
и стануваа посвесни за животната 
средина, насочени кон здравјето 
и беа движени од етичкиот 
кодекс. Потрошувачите бараа од 
компаниите со кои соработуваа 
повисоки стандарди, вклучувајќи го и 
’Старбакс‘“.
за среќа, теориите за капитализам 
какви што се поставија во почетокот 

на 20 век, веќе одамна се минато. Се 
чини дека светот денес функционира 
во хибридна економија, во која се 
испреплетуваат капиталистичкиот 
пазар и колаборативната економија, 
која сѐ повеќе ги вклучува и 
засегнатите страни во бизнисот. 
Секако, една од најзатегнатите 
страни или, како што најчесто се 
нарекуваат „stakeholders“, се луѓето, 
без разлика дали се вработени, 
акционери или потрошувачи. 
нивната свесност дека компаниите 
не смеат да се однесуваат како 
машини што само бројат пари веќе е 
на сосема повисоко ниво. на пример, 
општествено одговорните компании 
што не ја загадуваат околината 
почнуваат да се разграничуваат од 
своите конкуренти со тоа што ставаат 
таканаречени екоознаки. Со ова, 
од една страна нагласуваат дека се 
одговорни, а, од друга, ги одделуваат 
тие потрошувачи што не сакаат да 
купуваат од компании што за сметка 
на производството ја уништуваат 
природата. значи, на крајот на 
денот овие компании, всушност, 
иновираат приспособувајќи се на 
новите пазарни услови - сѐ повеќе 
потрошувачи што избираат од кого 
ќе купуваат. тие повторно водат 
сметка за својата продажба и со 
тоа и за профитот, но интелигентно 
избирајќи го својот потрошувач.  
Друга илустрација што укажува на 
повторна ренесанса на хуманата 
димензија на бизнисот е сѐ 
позастапената теорија на „економска 
демократија“, која се залага за сѐ 
поголемо вклучување на вработените 
во самиот бизнис преку работничко 
акционерство, задругарство, 
собирање донации и други форми. 
иако, можеби, нам, кои сме живееле 
во социјалистичко уредување, ова ни 
звучи чудно, во западните економии 
е растечка тенденција. Учеството 
на европските компании што имаат 
работничко акционерство порасна 

за 10 проценти во 2013 година во 
однос на 2009 година, и во 2013 
година тоа учество изнесуваше 
5,2 проценти од вкупниот број 
компании во ЕУ. и да се разбереме, 
ова во никој случај не се прави 
од филантропски побуди. не. 
Деталните анализи што ги направиле 
стручњаците недвосмислено 
покажуваат дека учеството на 
вработените во донесувањето одлуки 
води до поголема продуктивност, 
конкурентност и пораст. а тоа 
е целта на секоја економија! 
Паметните сопственици на капитал 
што го знаат ова не би требало да 
имаат проблем од издигнување 
на своите вработени на повисок 
пиедестал.
Старо-нов термин што од неодамна 
многу се користи е социјално 
претприемаштво. Во најширока 
смисла на зборот, овој концепт 
подразбира враќање на дел од 
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Човечкиот лик 
на бизнисот
Деталните анализи 
што ги направиле 
стручњаците 
недвосмислено 
покажуваат дека 
учеството на 
вработените во 
донесувањето одлуки 
води до поголема 
продуктивност, 
конкурентност и 
пораст. А тоа е целта 
на секоја економија

Верица Јорданова

профитот во заедницата, за општо 
добро. глобален тренд, кој, за 
среќа, пристигна и во македонија, 
е инфилтрирањето на социјалното 
претприемаштво  меѓу младите 
претприемачи. Растечката стартап-
сцена во светот, па и во македонија, 
отвора големо поле за создавање 
нова генерација претприемачи 
и бизнисмени на кои социјално 
одговорното однесување ќе им 
биде дел од „генетиката“. ако 
многубројните иницијативи што 
постојат на оваа тема, навистина, 
успеат, тогаш сите можеме да се 
надеваме на еден почовечки лик на 
бизнисот во следните децении.  
годинава за првпат и македонија 
е дел од европската иницијатива 
„награда за социјално 
претприемаштво“ на Универзитетот 
за бизнис и за економија во Виена 
и импакт хуб (Impact Hub). мисијата 
е да го промовира социјалното 

претприемаштво меѓу студентите и 
стартап-компаниите како ефикасен 
начин за обликување одговорен и 
одржлив бизнис. 
новоформираната иницијатива 
„иновативност.мк“ (www.inovativnost.
mk) фокусирана на иновативните 
идеи, на својот портал ги отвора 
токму прашањата за новиот начин 
на размислување, за давањето 
шанса на младите креативни 
умови, за заштитата на околината 
преку иновативен пристап. Во 
исто време, се става акцент и 
на иновативниот третман на 
вработените, акционерите, клиентите 
и на потрошувачите, односно на 
иницијативите што на прво место 
го ставаат човекот и неговите 
вредности и потенцијали, кои мора 
да бидат високо вреднувани. за да 
не го загубиме својот пат... како што 
нѐ потсетува Шулц, основачот на 
„Старбакс“!

(Авторката е основач и уредник 
на „Иновативност.мк“)
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Компаниите донираат
она што и е најлесно и  

најпогодно во моментот    

Приближна вкупна 
вредност на донациите
на годишно ниво

ДАЛИ ДОБИВАТЕ БАРАЊА
ЗА ПОМОШ/ДОНАЦИИ ?

ДАЛИ ЗНАЕТЕ ШТО Е НЕВЛАДИНА 
ОРГАНИЗАЦИЈА (ГО)/ЗДРУЖЕНИЕ НА ГРАЃАНИ   

ДАЛИ ВИ БАРАТ ДА ГИ ПРОМОВИРАТЕ?

КОЛКУ БЕШЕ ГЕНЕРАЛНО ТЕШКО ДА СЕ 
ИСПОЛНАТ ОБВРСКИТЕ КОН ФИРМИТЕ   

КОИ ВИ ДАЛЕ ДОНАЦИЈА?     

ДА48,6%

МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА

32,3%

14,3%

25,5% 24,8%

51 ДО 200 

23%

УСЛУГИ

10,5%

51,4%НЕ ДА НЕ49,7% 50,3%
ДАЛИ СТЕ ДАЛЕ 

НЕКОЈА ДОНАЦИЈА ВО 
ИЗМИНАТА 1 ГОДИНА ?

ПАРИ

57,2%

ПОМОШ НА ЛИЦА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ

ПОМОШ НА ЛИЦА 
СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ

СТИПЕНДИРАЊЕ
ТАЛЕНТИРАНИ УЧЕНИЦИ

ОБРАЗОВАНИЕ (РЕНОВИРАЊЕ УЧИЛИШТА, ОПРЕМА ИТН.)

ПОМОШ НА ЛИЦА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ

ДРУГО

КУЛТУРНИ НАСТАНИ

ИЗГРАДБА
НА ВЕРСКИ ОБЈЕКТИ

ХУМАНИТАРНИ НЕПОГОДИ 
(ПОПЛАВА, ИТН.)

ПОМОШ ЗА СИРОМАШНИ

ПОМОШ ЗА СИРОМАШНИ НАУЧНО ИСТРАЖУВАЊЕ

СПОРТ

ЛЕКУВАЊЕ

ЛЕКУВАЊЕ НА ДЕТЕ

ВРАБОТУВАЊЕ НА МЛАДИТЕ

ЖИВОТНА СРЕДИНА

Не беше воопшто тешко

Не беше тешко

Беше само 
малку тешко

Беше тешко

ПРОМОВИРАЊЕ НА 
ЧОВЕКОВИ ПРАВА

ИНФРАСТРУКТУРА
ВО ОПШТИНАТА

ИЗГРАДБА НА
ВЕРСКИ ОБЈЕКТ ДЕМОКРАТИЈА И ГО

СПОРТ КУЛТУРА

3,0%

4,0%

4,3%

 Најмногу се донира за
хуманитарни цели 

За што од следново најмногу 
вреди да се помогне со донација?

Компаниите знаат 
што е ГО, но ретко   

   соработуваат со нив     

ГО сметаат дека тешко се 
    доаѓа до донации од   

компаниите    

(Просечна оценка од 1 до 5)

7,3%

9,5%

10,4%

10,7%

11,9%

15,9%

23,2%
0 10 15 205

ДО 50

201 ДО 500 

8,7%

2.001 ДО 5.000 

1,2%

4,93

4,28

3,97

3,74 3,31 3,17 2,85

3,87 3,79

4,85 4,46

+ 20.000
?%

5.001 ДО 20.000 

501 ДО 2.000 

4,24 4,00

ДА 92,2% НЕ 7,6%

НЕ 23,8%ДА 76,2%

76,2%
76,2%
76,2%
76,2%

Поддршка за лекување, за спортски 
настан, директна помош на 
сиромашни сограѓани, поддршка 
на хуманитарни непогоди (како 
на пример, во случај на поплави 
или земјотреси), но и поддршка 
за изградба на верски објекти, се 
ситуациите што ги држат првите 
пет места на скалилото што ги 
мери вложувањата/донациите на 
компаниите во македонија. 
ова го покажува истражувањето 
што го направи „Конект“, насловено 
„меѓу желбите и реалноста: 
Корпоративната филантропија со 
посебен осврт на соработката меѓу 
деловниот сектор и граѓанскиот 
сектор“.

Резултатите, исто така, велат дека 
има многу малку комуникација меѓу 
организациите и деловниот сектор и 
дека тоа е во голема мера резултат 
на недостиг од иницијатива од 
првата страна. Само дел од нив се 
вклучени во мобилизирање ресурси 
од деловниот сектор, а  уште помал 
е делот на тие што го прават тоа 
систематски и континуирано. 
истражувањето покажа дека многу 
малку од компаниите во земјава 
добиваат барања за донации од 
граѓански организации. 
Друг заклучок до кој  дојде оваа 
студија е дека во тековните услови, 
ресурсите што се на располагање 
од деловниот сектор не можат да 
обезбедат финансиска одржливост 
на граѓанскиот сектор. Еден 
значаен дел од бизнисот не е 
заинтересиран за корпоративна 
филантропија, а другиот дел дава 
релативно мали донации. Воедно, 
само мал дел од нив се наменети 

оДГоВоРнА ИДнИнА
за организациите. Конкуренти на 
граѓанскиот сектор му се физичките 
лица, кои се најчестите баратели, 
верските заедници, како и спортот и 
културните (естрадните) настани. 
заклучок на студијата е дека за 
голем дел од организациите што се 
вклучени во мобилизирање средства 
од деловниот сектор, тоа е само 
повремен или ненајавен напор, кој 
не е стратегиски обмислен и не 
е од систематски и континуиран 
карактер. организациите немаат 
интерес во барање донации од 
деловниот сектор затоа што сметаат 
дека тоа „не се исплатува“, односно 
дека донациите што ќе ги добијат 
се мали и недоволни. Сепак, дури 
и да се претпостави дека ќе се 
подобри стратегискиот пристап 
на организациите, очигледно е 
дека можноста да добијат донации 
од деловниот сектор е секторски 
условена, т.е зависи од областа во 
која работи организацијата.

Непрепознаени 
партнерства
Постои слаба комуникација меѓу граѓанските 
организации и деловниот сектор, а тоа во голема 
мера се должи на недостигот од иницијатива 
од првата страна, но и на недоволната 
заинтересираност на компаниите за корпоративна 
филантропија, покажа истражувањето на „Конект“ 
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оДГоВоРнА ИДнИнА

Коjа е вашата 
фер плата?

Развиена е веб-
алатка „Едплако-Мк“ 
(www.edplako.mk), 
која им овозможува 
на поединците 
да пресметаат 
која е нивната 
фер плата, врз 
основа на нивните 
карактеристики: 
образование, возраст, 
искуство, занимање  
и секторот во кој 
работат. 
Покрај зголемување 
на свеста, оваа 
алатка има за цел 
да ја намали и 
дискриминацијата на 
плата меѓу мажите 
и жените во 
компаниите

Благица Петрески

Жените во македонија заработуваат 
12,5 проценти пониска плата од 
мажите, а разликата се зголемува 
и до 28,4 проценти кај лицата без 
образование или само со основно 
образование. 
но, доколку направиме споредба во 
платата меѓу мажи и жени според 
исти карактеристики (образование, 
искуство, вештини), разликата се 

зголемува и до 17,3 проценти, 
односно за иста позиција и 
карактеристики жените се помалку 
платени. Па, доколку тоа не се должи 
на различните карактеристики меѓу 
двата пола, тогаш се поставува 
прашањето на што се должи 
родовиот платен јаз во македонија?

Во студијата „анализа на родовиот 
јаз во платите кога жените се високо 
неактивни: Докази од повторени 
импутации со македонски податоци“ 
беше испитувано дали високата 
неактивност на жените на пазарот 
на трудот ги објаснува разликите 
во платата. заклучено е дека 
неактивноста на жените на пазарот 
на труд е дури 34 проценти, во 
споредба со само еден процент 
кај мажите во 2010 година, според 
анкетата за приходи и услови на 
живеење. ова делумно е резултат на 
недостигот од вештини на жените, 
особено во периодот на почетокот 
од транзицијата. но, позначајни 
фактори се традиционалните 
карактеристики на општеството, каде 
што жената е во улога на домаќинка 
и се грижи за обврските во домот и 
за одгледувањето деца, учествува 

како неплатен семеен работник, 
особено во руралните средини, а 
овде значаен фактор е и долгорочна 
невработеност и ерозијата на 
вештини. Според карактеристиките, 
вработените жени се со подобри 
карактеристики од невработените, 
со поголемо искуство и, во просек, 
се помлади и со незначително 
повисоко образование. ова укажува 
дека невработените жени не се со 
најлоши карактеристики на пазарот 
на труд, па не може да се вработат, 
туку дека одлуката за неактивност 
е повеќе сопствен избор. Фактот 
што овие жени не се вработени 
и не земаат плата ја искривува 
сликата за родовиот јаз во платата. 
истражувањето покажа дека 
неактивноста на жените на пазарот 
на труд објаснува најголем дел од 
родовиот јаз во платата. Па така, 

кога тој ќе се пресмета коригиран за 
неактивноста на жените, разликата 
во плата меѓу двата пола со исти 
карактеристики се сведува на 5,7 
проценти. 
Со цел да се намали 
дискриминацијата во платата, 
потребно е да се воведат мерки и 
правилници за пресметка на плата 
при што родот нема да има никаква 
улога. Во критериумите за оцена, 
да се земаат параметри што ги 
мерат мерливите карактеристики: 
образование, стаж, искуство, 
вештини, а не и скриени параметри 
како дали жената е со семејни 
обврски и дали и колку деца има. 
Втор правец е зголемување на свеста 
на жените за активност на пазарот на 
труд (барање работа и вработување), 
како и воведување мерки што ќе го 
зголемат учеството на жените на 
пазарот на труд, кои ќе овозможат 
приспособливи работни услови за 
жените и почитување на нивните 
семејни обврски. 
Поширокиот концепт, пак, е 
зголемување на свесноста за 
фер плата, каде што секој ќе 
заработува според своите знаења и 
способности.
Во таа насока, а врз основа на 
истражувањето, развиена е веб-
алатка „Едплако-мк“ (EdPlaKo-
Mk) (www.edplako.mk), која им 
овозможува на поединците да 
пресметаат која е нивната фер 
плата, врз основа на нивните 
карактеристики: образование, 
возраст, искуство, занимање  и 
сектор во кој работат. 
Покрај зголемување на свеста, оваа 
алатка има за цел да ја намали и 
дискриминацијата на плата меѓу 
мажи и жени во компаниите. Па 
така, „Едплако-мк“ (EdPlaKo-MK) 
како прв чекор ќе им овозможи да 
го тестираат родовиот јаз во плата 
во нивната компанија и да преземат 
соодветни мерки за отстранување. 

(Авторката е главна економистка и извршна 
директорка на „Фајнанс тинк“ (Finance Think)



38 39

запознајте ја Едита* од албанија, која мора 

да ја даде својата неколкугодишна заштеда за 

нови документи. Јазхен од Кина, кој потроши 

двомесечна плата за својот лажен пасош. Сара 

од Цирих, која мораше да се омажи за таткото 

на нејзината ќерка од ангола за да може тој да 

ги посети во Швајцарија. и нина, исто така, од 

Цирих, на која ѝ требаше помош од роднини 

од Египет за грижа за нејзиниот татко, кој е на 

умирање. 
Сите овие луѓе раскажуваат иста приказна 

- приказна за невидливите пречки што ги 

обиколуваат Швајцарија и Европа и кои 

легално или илегално можат да се надминат 

само со едно нешто – пари. 

имаше времиња кога пасошите значеа живот 

или смрт во Европа. адолфо Камински 

беше дел од францускиот отпор против 

нацистичката окупација. неговата животна 

приказна, раскажана во книгата што ја напиша 

неговата ќерка Сара, „адолфо Камински – 

живот на фалсификатор“, раскажува за тоа 

како тој, заедно со уште четворица луѓе, 

деноноќно правел лажни документи во мала 

масандра во Париз. Со тоа, спасил илјадници 

луѓе. 
- Живеевме надвор од законот од едноставна 

причина: да ги заштитиме луѓето. Чисто од 

потреба. отсекогаш имав чувство дека ако 

спијам еден час, 30 деца тоа би ги чинело 

живот – изјавил Камински во документарниот 

филм од 2011 година. 

Камински, кој сега има 89 години, ја поддржал 

алжирската војна за независност, како и 

дисидентите што се бореле против апартхејдот 

во Јужна африка, против воената хунта во 

грција и против диктатурата во Шпанија и во 

Португалија.  
Патем, големиот фалсификатор сметал 

дека швајцарските пасоши се најголемиот 

предизвик. Прво, Камински не можел да 

произведе картичка што е лесна, но цврста 

и која лесно ќе се превиткува. Потоа се 

сетил како да направи нешто со слични 

карактеристики.

осуДен на Криминал
наспроти Камински, кој никогаш не барал да 

му се плати за неговите услуги, денешните 

чувари на емиграцијата станаа база за бизнис 

на организираниот криминал, вреден милијарди. 

трговијата со луѓе е пред трговијата со дрога 

и со оружје и е најисплатлива гранка на сивата 

економија на глобално ниво. 

Едита наскоро ќе потроши неколку илјади 

швајцарски франци од своите тешко заработени 

пари за да не остане без документи и да го 

загуби и така несигурниот живот што го има 

во Швајцарија. По измамата со кредити, која 

ѝ се случи на албанија во 1997 година, кога 

илјадници луѓе ја загубија сета своја заштеда, се 

распадна и „Востанието на лотаријата“. загинаа 

2.000 луѓе, а на крајот и владата се распадна. 

Едита тогаш имала 26 години и била медицинска 

сестра, но решила да ја напушти земјата заедно 

со својот сопруг. тие собрале 3.000 долари и му 

ги дале на некој корумпиран државен службеник 

од албанија за да им обезбеди две шенгенски 

визи. Кога пристигнале во Швајцарија, побарале 

азил, но биле одбиени. 

- нашата желба за подобар живот не беше 

доволна за да обезбедиме дозвола за престој 

– вели Едита на неправилен, но разбирлив 

германски јазик. 
таа не сакала да се врати во албанија под 

ниеден услов. Подоцна дознале за некој грчки 

конзуларен службеник, кој продавал лажни 

пасоши. му платиле уште 2.000 долари за секој, 

што било вториот дел од нивната заштеда. така, 

Едита и нејзиниот сопруг, барем на хартија, 

станале европски граѓани и им било дозволено 

да живеат во Швајцарија. 

Денес Едита работи како хигиеничарка, а 

нејзиниот сопруг како привремен работник во 

градежна фирма. Сака да биде медицинска 

сестра, професијата за која е обучена, но 

нејзината диплома не е со истото лажно име 

како што е нејзиниот пасош. Стравот дека ќе 

бидат откриени ги следи целиот живот. 

таа и нејзиниот сопруг ќе мораат повторно да 

ги потрошат сите пари што ги ставиле настрана 

следниот пат кога ќе мораат да ги обноват 

пасошите. Лажните пасоши, исто така, мора 

постојано да бидат обновувани, односно 

повторно да се вади нов фалсификат. 

- за Швајцарија, ние сме криминалци. затоа, 

принудени сме да работиме со криминални 

мрежи за да можеме да живееме овде. но, не 

сакаме да повредиме или да експлоатираме 

некого, само сакаме да работиме – вели Едита. 

Секогаш кога ќе се разбуди ноќе, Едита е 

искапена во пот од кошмарите што ја мачат. 

- можеме да загубиме сè, вклучувајќи го и 

нашето пензиско осигурување.

невиДливи пречКи: 
живот со лажен 
пасош во европа

Консензусот се распаѓа
Пасошот ги одредува изгледите во вашиот живот, 

факт што често лесно се заборава бидејќи 

слободата да патуваме каде што сакаме понекогаш 

е земена здраво за готово. Со ЕУ или со швајцарски 

пасош, секоја земја во светот е достапна, а визите 

се потребни само во ретки случаи и претставуваат 

само административна пречка. Во итни случаи, 

на Швајцарците дури би им било овозможено да 

патуваат од Шпанија до мароко само со лична 

карта, а во обратниот правец, луѓето умираат на 

европските граници или во медитеранот. 

Британскиот историчар Питер гатрел пресметал 

дека 175 милиони луѓе морале да ги напуштат 

своите домови од крајот на Втората светска војна. 

Само оваа година, пак, 140.000 луѓе дошле во 

Европа преку медитеранот. Повеќето од нив се од 

Сирија и од ирак, или од Судан, Еритреја, мали, 

Сомалија. 
овие се земји во кои сме воделе војни, земји од кои 

сме набавувале оружје, за една, за друга, за сите 

нив. Дури и денес, кога станува збор за бегалци од 

војната во Сирија, општествениот консензус што 

им гарантира право на азил, се распаѓа.  Да не ги 

споменуваме термините како „економски бегалци“. 

зошто им даваме поголема помош на луѓето што 

бегаат од вистински војни, кои се загрозени од 

нашето оружје, отколку на сомалиските рибари, 

кои ги губат своите живеалишта поради тоа што 

нашата рибарска индустрија им ги зема сите риби 

од сомалискиот брег? 

за да го имаат сонот на Европа без граници, кој 

го овозможи економијата со својот глад за евтина 

работна сила, тие на кои не им е дозволено да 

станат дел од овој сон, плаќаат висока цена. 

тие се заклучени, одбиени, тргнати настрана, се 

дават во близина на брегот на Лампедуза, умираат 

на оградите на границите на Европа, биваат 

депортирани. или умираат, или живеат во сенката 

на илегалноста.

суДБината на масите
Сè до 19 век, емигрантите и имигрантите биле 

едноставно мигранти – работници, кои денес 

омаловажувачки ги нарекуваме „економски 

бегалци“. Првите луѓе во историјата на Европа 

што се перцепирале и се отфрлале како бегалци 

-  мигранти, чиешто постоење било под закана, биле 

источноевропските Евреи од 1880 година. Бегајќи 

од погромите во Русија, тие емигрирале во западна 

Европа, каде што биле гледани како инфериорни од 

домашните, западноевропски Евреи. нацистичките 

идеологии подоцна ги користеле стереотипите, кои 

биле резултат на овие интерни еврејски расправии, 

за да утврдат своја конструкција за инфериорноста 

на сите Евреи. Следејќи го крајот на Првата светска 

војна, како што австро-Унгарската империја, 

отоманската империја и Руската империја биле 

Во Швајцарија и во 
другиот дел од Европа, 
граничната контрола стана 
база на бизнис, кој вреди 
милијарди за организираниот 

криминал. Трговијата 
со луѓе, пред трговијата 
со дрога и со оружје, е 
најисплатлива гранка 
на сивата економија на 
глобално ниво. Швајцарското 

улично списание „Surprise“ 
разговараше со повеќе 
луѓе што биле принудени да 

користат лажни пасоши за да 

си обезбедат подобар живот. 

Сите имаат да раскажат иста 

приказна – за невидливите 
пречки што ги опкружуваат 
Швајцарија и Европа, кои, 
било легално или илегално, 
можат да се надминат само 

со едно нешто – пари. 

Кристоф Мосер
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збришувани и заменувани со држави, 
миграцијата станувала судбина на 
масите. 
оттогаш меѓу властите владее 
натпревар за тоа кој има построги, 
покомпликувани и посамоволни 
правила, кои во својата суштина се 
карактеристични за мислењето на 
државите базирани на нации да ја 
контролираат, ако веќе не можат 
да ја запрат миграцијата. Европа, 
лулката на просветителството, 
сцената на либералните револуции 
и на човековите права, е опколена 
од сомнителен успех. исто како и 
во војните за дрога, колку потешко 
властите ги искоренуваат, толку 
посилно расте илегалниот бизнис.

незаБележливиот Кинез
Јазхен има пасош од ЕУ, издаден 
во 2007 година, и живее во зоната 
на самракот на работниците. 
Податоците од неговиот пасош 
припаѓаат на човек што живее во 
Кина. 
Јазхен го живее својот живот 
во Европа. тој на репортер на 
„Свисинфо.цх“ му раскажа како 
дошол во Швајцарија: влегол во 
Европа во 2009 година преку 
Унгарија, со туристичка виза. Додека 
бил таму открил дека има работа 
во Швајцарија и со шенгенска виза, 
како турист, дошол во Берн. откако 
му истекла визата, на Јазхен му биле 
потребни нови документи. меѓу 
кинеските работници без документи 

се шират телефонски броеви што 
би им помогнале кога се во неволја. 
По неколку повици и плаќање 3.000 
франци, за три месеци тој добил 
нов пасош во своите раце, „ União 
Europeia – Portugal“ со златни букви 
на предната страница. 
Кинезите со португалски пасоши 
се незабележливи затоа што 
макао порано била португалска 
колонија. Јазхен оттогаш работи 
во Швајцарија без договор и без 
социјално осигурување. Добива 
70 франци за осум часовна работа 
дневно во кинески ресторан во Берн. 
тоа му доаѓа околу 1.500 франци 
месечно. од оваа плата, тој одвојува 
300 франци за малиот стан, кој го 
дели со други Кинези, кои се, исто 
така, без документи. Јазхен смета 
дека неговата плата е добра. тој 
познава Кинези во Швајцарија што 
воопшто не заработуваат за тоа што 
го работат. голем товар за него е 
постојаниот страв од полицијата. 
- ако ме фатат, ќе бидам вратен во 
Кина. Само сакам да заработувам 
без да правам проблеми. овде 
сум илегално бидејќи, едноставно, 
не постои друг начин – вели 30-
годишниот маж. 

пеДесет илјаДи франци 
по ЧовеК
Според процените на Швајцарската 
единица за координација при 

Швајцарската федерална полиција, 
против трговија со луѓе и шверцување 
мигранти, околу 1.000 кинески 
работници, како Јазхен, без 
документи работат во Швајцарија. 
големите рации постојано исфрлаат 
мрежи за шверцување. на почетокот 
на 2013 година имаше операција 
на националната полиција против 
трговија со луѓе, која откри шверц 
на луѓе од Кина во Швајцарија. 
околу 349 луѓе биле запрени и 
испрашувани, а 57 биле уапсени. 
Шверцерски кругови се откриени 
во Шпанија и во Франција. тие 
наплаќале до 50. 000 евра по човек 
за да прошверцуваат Кинези во 
Европа. 
Кога ние, Европејците, зборуваме 
за слобода, мислиме на нашата 
слобода. наши вредности. наши 
стандарди. забораваме на 
недостигот од слобода на другите. 
неправда, која, колку подолго 
продолжува да се случува, станува 
како затвор. недостигот од слобода 
на другите го разјадува својот пат 
и во нашите слободи, ги труе, ги 
прави кршливи и ги разрешува. 
По нападот на Светскиот трговски 
центар од деветти септември, 
антитерористичките закони беа 
почетокот на глобална сигурносна 
состојба. на надворешните граници 
на ЕУ, пак, против мигрантите се 
користи воена технологија. ако 
некогаш, навистина, веруваме 
во вредностите што сакаме да 
ги нарекуваме наши, тогаш ние, 
навистина, ги изневеруваме, и тоа во 

огромни размери. 
границите што ги исцртуваме 
не можат да се надминат со 
пријателства или со љубов. Дури 
и луѓето од различни страни на 
границата да имаат заеднички деца, 
тоа не им помага да ги надминат 
правните ѕидини. Светот е разделен, 
класификуван во „надвор“ и „внатре“, 
во Шенген и надвор од Шенген, во 
позитивни трети земји (без виза) и во 
негативни трети земји (со виза). 

еДен ЧовеК – еДен 
миграцисКи ризиК
Сара, 35-годишна наставничка од 
Цирих, го запознала таткото на 
својата, сега 14-месечна ќерка, пред 
четири години во Јужна африка. 
Даниел, кој потекнува од ангола, 
има дозвола за престој во Јужна 
африка и таму работи. но, тој не 
може да ја посети својата ќерка во 
Швајцарија бидејќи швајцарската 
амбасада во Јужна африка го 
одбила неговото барање за виза. 
Властите сметале дека ризикот дека 
тој нема да ја напушти Швајцарија 
бил премногу голем. Даниел или 
Сара треба да имаат 300.000 франци 
во банка за да може да му биде 
дозволено да остане во Швајцарија. 
Како самохрана мајка, Сара добива 
2.800 франци месечно како детски 
додаток. Само со бенефитите за 
невработеност, таа би можела 
да има приходи од 4.000 франци 
месечно, колку што е потребно за да 

може таткото преку морето да дојде 
на посета. 
- Доколку, пак, се регистрирам како 
невработена, ми велат дека можам 
да заборавам на неговото доаѓање 
овде – вели Сара. 
Кои се нејзините опции? 
- Само брак. но, никогаш не сум го 
сакала тоа како крајно средство.  
Дури и кога станува збор за прашање 
на живот или смрт, бирократската 
машинерија сè уште е непопустлива, 
па луѓето се сосема сомнителни. 
нина, 33-годишна вработена од 
Цирих со египетско потекло, била 
родена и израснала во Швајцарија. 
таа има швајцарски пасош и 
раскажува слична, иако различна 
приказна. таа се обидела да добие 
виза за своја роднина од Каиро. 
- татко ми беше сериозно болен, 
па не бев во состојба сама да му 
помагам додека е тој во болница. 
Како што било побарано, нина 
испратила до швајцарската амбасада 
покана до својата роднина, во која 
таа уверува дека штом ќе ѝ истече 
визата, ќе си замине во Египет. 
исто така, нина испратила и три 
потврди како доказ дека ќе ѝ ги 
покрие трошоците што ќе настанат 
при посетата, а и сите трошоци за 
осигурувањето. Вклучила и писмо 
од болницата, во кое се потврдува 
состојбата за здравјето на нејзиниот 
татко, кој во тој период не бил при 
свест и дишел со помош на машини. 
но, барањето за виза, за која таа 
платила 150 франци, било одбиено. 
Причината? неверодостојни 
документи. 

caution

- Бев толку лута што ќе им пратев 
фотографија на мојот татко во 
болница на имиграциските власти и 
ќе ги прашав дали овој човек од 39 
килограми е доволно веродостоен – 
вели нина. 
ова се приказните од реалниот 
живот на луѓе што се во ризична 
ситуација веднаш штом нивните 
формулари за виза ќе се најдат на 
бирото на државните службеници. 
Кодексот за визи на ЕУ, кој 
Швајцарија, исто така, го применува 
благодарение на шенгенската 
спогодба, според портпаролот од 
Федералното биро за миграции, 
содржи нецелосна листа на 
документи, кои можат да му бидат 
побарани на барателот да ги 
обезбеди. Во зависност од „социо-
економската ситуација“ на неговата 
земја, можеби ќе бидат побарани 
и повеќе документи, податоци и 
докази, за да може да бидат оценети 
„потенцијалните миграциски 
ризици“.  
„за некои луѓе“, кои се познати 
по својот интегритет и сигурност, 
властите можат да се откажат од 
„побарување на еден или повеќе 
придружни документи“. Со други 
зборови, можат да се направат 
слепи. Во „оправдани случаи“, 
канцеларијата може да побара и 
дополнителни документи, како што 
објасни портпаролот, додавајќи во 
загради: на нивна дискреција. 
Би било тешко да се најде 
повпечатлив пример за самоволие.

*Сите имиња се сменети.
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Решителност, упорност, освестеност, храброст, подготвеност 
да ја напуштат удобноста со цел да ги променат позициите 
што не им одговараат и што носат негативности, не само за 
нив самите, туку и за генерации млади луѓе што доаѓаат по 
нив, како и за целосниот образовен систем воопшто. 
Студентскиот пленум успеа да се избори за повлекување на 
законот за тестирање на знаењето и за изработување нов 
закон. Во следниов период ќе се формираат работни групи, 
ќе следува и јавна расправа и повеќе други активности, за да 
се дојде до конечниот предлог. 
- Нема сила што ќе го сопре гласот на студентите! Ја добивме 
битката, но не и војната. Дури сега ќе почне да се пишува 
нов закон, а во меѓувреме не ги забораваме ниту другите 
проблеми во образованието, како лошите студентски домови, 
привилегираноста на одредени личности, непотребните 
давачки како ИКСА, корумпираните студентски парламенти... 
Студентскиот пленум не застанува тука! – нагласуваат од 
Студентскиот пленум. 
Протестите траеја четири месеци и беа прогласени автономни 
зони на повеќе факултети (Филозофски, Машински, 
Архитектонски, Градежен, на битолскиот Технички факултет). 

оБРАЗоВАнИе

одбранета автономија!
Фотографии: Томислав Георгиев, Весна Илиевска
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- Повеќе години во Скопје се 
организира Саем на студии во 
Франција, кој ѝ овозможува на 
македонската публика да се сретне 
со претставниците на француските 
универзитети, да се информира за 
понудата на студиските програми, 
како и да добие одговори на сите 
прашања во врска со студирањето 
во Франција – објаснува Сузана 
Пешиќ од Францускиот културен 
центар. 
Сите заинтересирани, исто така, 
можат да најдат информации и на 
веб-страниците на Францускиот 
институт во Скопје, француското 
Министерство за високо 
образование и наука и, секако, 
во одделот Кампус франс при 
Францускиот институт во Скопје, 
кој им помага на студентите да ја 
пронајдат саканата програма и им 
ги дава сите неопходни информации 
за да се подготват за студирање во 
Франција.  
Бројот на апликанти не е ограничен, 
а секоја година меѓу 25 и 30 
студенти заминуваат на студии во 
Франција. 

сЕКОјА гОДинА ПО ОКОЛу 
30 стуДЕнти зАМинуВААт 
ВО ФРАнцијА

за реализирање на програмата 
„Еразмус плус“, која претставува 
комбинација од сите тековни 
програми на Европската унија  за 
образование, обука, млади и спорт, 
a почна во јануари 2014 година, 
Европскиот парламент одобри 
финансиска подлога од 14,7 
милијарди евра или 40 проценти 
повеќе од досегашната буџетска 
рамка. оваа програма за мобилност, 
соработка, иновации и практика е 
отворена и за државјани на земји 
што не се членки на ЕУ, односно и за 
македонија. 
можност за интернационално 
искуство од областа  на 
истражувањето и на кариерата 
претставува и „Хоризонт 2020“, која 
е  финансиски инструмент на ЕУ со 
кој се поддржуваат истражувањето и 
иновациите, со крајна цел економски 
пораст, отворање нови работни 
места и конкурентност. Програмата 
располага со буџет од повеќе од 70 
милијарди евра и ќе трае до 2020 
година. Во јули минатата година 
во Брисел е потпишан договор за 
учество на македонија, под еднакви 
услови и права како и членките на ЕУ. 
но, колку македонските студенти и 
истражувачи ги користат можностите 
што ги нудат овие програми?

недоволно 
информации за 
студирање во 
странство
информирање за овие можности 
се изведува само со едно 
информативно предавање во 
текот на академската година, а 
и медиумите се сиромашни со 
информации од овој карактер.  
анастасија Димитрова, студентка 

што има проследено еден семестар 
на „Еразмус“, недостигот од 
информации го забележала преку 
сопственото искуство. 
таа вели дека постојат многу малку 
информации за студирање во 
странство, како за оваа програма, 
така и за многу други. најдобар 
начин за стигнување до нив е преку 
истражување соодветни страници на 
интернет и преку контактирање со 
луѓе што веќе биле на некоја слична 
размена. 
и за студентката александра, 
најдобриот начин е активно барање.  
- Сите  програми имаат страници 
на интернет каде што детално 
е објаснето што се нуди, кои 
критериуми се бараат и каква 
е постапката за конкурирање - 
вели александра, која со своето 
самостојно активно пребарување 
дошла до потребните информации 
за овие програми и решила да ја 
искористи можноста.

 
доцнење и 
парцијалност
од македонскиот центар за европско 
образование, зборувајќи за своето 
искуство во работата, во однос на 
отвореноста на информирањето 
на студентите, нагласуваат дека 
во македонија се организираат 
одредени јавни настани од страна 
на националната агенција, која 
е државна и, меѓу другото, има 
задача во земјава да информира и 
дисеминира практични податоци за 
учество во оваа програма.  
- Во тој поглед, изразувам сериозна 
резерва за квалитетот и за 
навременоста на информациите 
што се споделуваат. тоа е затоа 
што во изминатите пет-шест години 
се изработени и објавени повеќе 

извештаи и документи за јавната 
политика, кои изобилуваат со 
докази што упатуваат на постоење 
сериозно доцнење и парцијалност на 
објавените информации од страна 
на оваа агенција. на пример, иако 
во ЕУ повикот е објавен уште на 2 
октомври 2014 година, („Службен 
весник на Европската унија“ Ц 
344/15) во македонија тој не беше 
објавен до крајот на ноември. 
Дополнителен ризик за навременото 
и квалитетно информирање 
на студентите од страна на 
националната агенција претставува 
нејзиниот професионален и 
административен капацитет, особено 
ако се има предвид фактот дека 
Европската унија претходно веќе 
еднаш ја има суспендирано работата 
на македонската национална 
агенција за период од две години 
– вели александар Колекески од 
македонскиот центар за европско 
образование.
тој додава дека најдобро би било 
доколку и самите универзитети, 
особено државните, ја зголемат 
својата отвореност во делот на 
критериумите и на достапноста на 
информациите за мобилност на 
студенти, да почнат да применуваат 
квалитетна промоција на можностите 
што ги нуди „Еразмус плус“ за 
мобилност  на студентите во 
високото образование. 
- особено е важно ректоратите на 
државните универзитети, конечно, 
да почнат да применуваат правила 
за добро финансиско управување 
на европските проекти, особено 
во однос на програмите на Унијата 
„Еразмус плус“ и „Хоризонт 2020“ - 
нагласува Колекески. 
од националната агенција за 
европски образовни програми 
и мобилност (наЕоПм) беше 
побаран одговор на прашањата 
колку студенти годишно одат 
на студентска размена и колкав 
е максималниот капацитетот за 
македонски студенти. оттаму 
појаснуваат дека, во согласност 
со правилата и процедурите, само 
универзитетите што се носители на 
„Еразмус-чартери“ – Универзитетски 
повелби на „Еразмус“, имаат право 
да конкурираат во наЕоПм, при 
што селекцијата на студентите 
за студентска мобилност и за 
студентско стажирање се врши 
на матичните универзитети, па за 
академската 2013 – 2014 година 
агенцијата склучила договори со 
универзитетите од македонија за 

оБРАЗоВАнИе

(не)исКористени 
шанси

Во изминатите 
пет-шест години 
се изработени и 
објавени повеќе 
извештаи и 
документи за 
јавната политика, 
кои изобилуваат со 
докази што упатуваат 
на постоење 
сериозно доцнење 
и парцијалност 
на објавените 
информации 
од страна на 
Националната 
агенција за  европски 
образовни програми 
и мобилност 
– нагласува 
Александар 
Колекески од 
Македонскиот 
центар за европско 
образование

Маја Керамитчиева

вкупно 228 студенти за студентска 
мобилност. 
Во поглед на максималниот 
капацитет на македонски студенти, 
не постои ограничување за 
можностите за студирање во 
странство со самофинансирање.  
треба само да се направи 
вистинскиот избор на држава, 
факултет и да се внимава на 
роковите за пријавување. Во 
зависност од земјата што е 
селектирана, информации за 
потребните документи се наоѓаат на 
интернет-страниците на амбасадите 
од конкретната држава или на 
интернет-страниците на конкретниот 
универзитет на кој студентите имаат 
намера да се запишат.

 
(Авторката е студентка)

Низ образовните програми за 
глобализација и културна размена 
„Еразмус“ формирани во 1987 
година, досега поминале повеќе 
од пет милиони европски студенти 
и добиле стипендија и можност 
извесен период  да бидат на 
студентска размена на некои од 
многуте европски универзитети. 
Во моментов постојат повеќе од 
4.000  институции што учествуваат 
во „Еразмус“ низ 33 земји вклучени 
во програмата, а најпопуларни 
дестинации се Шпанија, Германија 
и Франција.
Студентите заинтересирани да 
бидат дел од оваа програма можат 
сите потребни информации да ги 
најдат на веб-страницата: www.
ec.europa.eu/programmes/erasmus-
plus достапна на неколку јазици.  
Како забавен водич и претстава 
за „Еразмус“, на секој факултет, 
често посочувани се и  филмот 
„Шпанскиот стан“, документарниот 
филм „Еразмус 24/7“, како и 
книгата „Еразмус, доаѓам!“ 
достапна во електронска форма. 
Корисни линкови на кои може да 
се најдат и конкурси за стипендии, 
практика, семинари или обуки, 
дома или во странство, се и: www.
mon.gov.mk, www.mladiinfo.eu, 
www.magazine.danaucime.mk, 
www.fakulteti.mk, www.na.org.mk.

ПОВЕќЕ ОД ПЕт МиЛиОни 
ЕВРОПсКи стуДЕнти 
ПОМинАЛЕ низ „ЕРАзМус“ 
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оБРАЗоВАнИе

Промена на 
образовниот 
систем за 
трансформација 
на општеството

незапирливиот развој на 
информациската технологија 
и на дигиталните медиуми има 
огромно влијание врз квалитетот на 
индивидуалниот живот на нашите 
ученици, но и врз структурите 
на идните, непознати професии. 
накусо, врз сите сфери и облици на 
денешното глобално општество. 
Дигиталните медиуми денес, 
како огледало на можностите и 
на потенцијалите на научните 
информации на глобално ниво, може 
да претставуваат ретроспектива 
на развојот на науката и на 
технологијата, а истовремено 
може да понудат олеснување во 
здобивањето на вештините на 21 век. 
Педагошката вредност на 
користењето на дигиталните 
медиуми, од дидактички аспект, 
е директно зависна варијабла 
за развојот на учениците како 
индивидуи и треба да претставува 
клучен и интегрален дел во процесот 
на образованието. Резултатите од 
зголемениот интерес за наставната 
содржина кај учениците во 
тековното користење на дигиталните 
медиуми се мошне значајна основа 
за приспособување кон идните 
професии, за кои ние денес не сме 
сигурни како ќе се развиваат кога 
нашите ученици ќе матурираат. 
Поради тоа, се смета дека 
денешниве дигитални медиуми 
ни дозволуваат да се обидеме 
да придонесеме за поквалитетно 
воспитно образовно пристапување 
кон секој ученик, без разлика на 
неговата скромна и повлечена 
природа бидејќи, од методолошки 
аспект, може да биде предмет на 
постојано додавање нови моменти, 
кои ја осветлуваат неговата 
автентичност како личност.  
Во перспектива, тие можат да бидат 
не само ресурс за истражувачки 
колекции на ученички трудови, 
кои ја покажуваат ангажираноста 
на секој ученик, прогресот или 
достигнувањата во одредена област, 
туку истовремено можат и да ја 
зголемат ефикасноста  во функција 
на континуиранa мотивираност кон 
истражувањето и науката воопшто.  
интензивниот и брз развој на 
информациско-комуникациските 
технологии (иКт) доведува до 
омасовување и неминовност на 
употребата на дигиталните медиуми, 
диверзитет во нивното користење, 
подготвеност за постојана и брза 

иновација, како и подготвеност за 
навремена и соодветна реакција 
и промена на општеството. Денес, 
повеќе од кога било, иКт не го 
дефинира општеството само од 
аспект на пристап до информации, 
туку и ја диктира неговата 
трансформација во општество на 
знаење, стручност и на вештини. 
Соодветна трансформација на 
општеството се постигнува само 
доколку образованието одговори со 
ефективна промена на образовниот 
систем и процес преку воведување 
и примена на нови концепти на 
образование познати како настава 
на 21 век, Учење на 21 век и 
Вештини за 21 век. Во рамки на овие 
концепти, дигиталните медиуми 
не претставуваат само средство 
за реализација на образовните 
цели, туку и значаен фактор во 
комплетно реструктурирање на 
образовниот систем, воведување 
нови интерактивни и партиципативни 
модели на настава, нова образовна 
педагогија, континуирано и 
доживотно учење.  
Поради долгорочните придобивки 
од квалитетен и модерен образовен 
систем, неопходно е секоја земја 
како свој стратегиски приоритет 
да определи инвестирање во 
образованието, како најсигурен 
пат за создавање силни индивидуи, 
во своја национална стратегија, 
стратегија за развој на електронски 
содржини (е-содржини). Стручњаците 
сметаат дека училиштата поминуваат 
низ историски процес на промена 
на својата подготвеност да користат 
дигитални медиуми. Процесот е 
одраз на поширокото социјално 
интегрирање на иКт, а тоа ќе води 
кон создавање современо дигитално 
општество и економија. Училишното 
образование ги поставува основите 
за создавање општество базирано 
на знаење, граѓани што се 
подготвени за активно вклучување 
во дигиталното општество, кои се 
способни да придонесат за развој на 
домашната економија.
 

(Авторката е докторантка на 
Факултетот за компјутерски 
науки при Универзитетот „Св.
Кирил и Методиј“ и е членка на 
здружението „Пријатели на 
образованието“)

Во новите концепти 
на образование, 
дигиталните медиуми 
не претставуваат 
само средство за 
реализација на 
образовните цели, 
туку се и значаен 
фактор за комплетно 
реструктурирање 
на образовниот 
систем, воведување 
нови интерактивни 
и партиципативни 
модели на настава, 
нова образовна 
педагогија, 
континуирано и 
доживотно учење  

Марина Василева

Во рамките на истражувањето 
на СРИ интернешнел (SRI Inter-
national / Stanford Research 
Institute), во координација со 
владите на Финска, Индонезија, 
Русија и на Сенегал, кои биле 
избрани токму поради нивните 
разновидни образовни системи, 
било заклучено дека тие што 
создаваат образовна политика 
и училишните лидери долго 
време покажувале посветеност 
на трансформирање на 
образованието за студентите да 
ги добијат потребните вештини, 
но главниот проблем е што 
политиката не се применува на 
терен.
- Повеќето наставници не 
знаат како да ги спроведат 
овие идеи со своите ученици 
- нагласи Ентони Салцио, 
потпретседателот за светско 
образование во „Мајкрософт“. 
Истражувањето имало 
за цел да им помогне на 
администраторите и на творците 
на образовната политика 
подобро да го разберат односот 
меѓу целите на образовната 
политика, училишната 
практика и резултатите од 
студентското учење во голем 
број општествени, економски и 
културни опкружувања.  
Користењето информатичко-
комуникациски технологии 
(ИКТ) во училницата и дигитални 
медиуми, како и нивниот 
ефект врз тоа колку учениците 
демонстрираат вештини 
како што се тимска работа, 
решавање проблеми и ефикасна 
комуникација, начинот на 
учење, проширување на учењето 
надвор од училницата, кај нас сѐ 
уште се на различен степен на 
користење.   

наставниците не знаат 
како да ги сПроведат 
своите идеи



48 49

Цело Скопје дише со графитите на Руки. на повеќе места 
ги гледаме „фаците“ што ни се насмевнуваат, ни праќаат 
бакнежи, ни се муртат, нè развеселуваат. Само што 
сме поминале некој графит, ете рекламно пано на кое 
гледаме постер – нејзино дело.  
Уметник, цртач на графити, графички дизајнер, сопруга, 
мајка, бунтовник за одредени работи, жена што ужива во 
животот... засега, ова се лицата на Руки Чуки, или Ружица 
мандичевска, која ја знаеме по нејзините илустрации и 
дизајни и по изложбите со Флим. 
По еден кус муабет во нашиот инбокс во кој таа ни пиша 
дека сака да го поддржи „Лице в лице“ на свој начин 
– да изработи насловна страница и по средба со неа, 
знаевме дека имаме нова суперсоработничка. на еден 
наш предлог, таа дава неколку свои, полна е со идеи, кои 
се надеваме дека ќе ги реализираме, Руки нè одушеви 

со ентузијазмот и со освестеноста, па решивме да ја 
претставиме нејзината инспиративна приказна во овој 
број. 
- магазинот е супер, насловна страница е супер 
предизвик за мене, и тоа е доволно за да си дадам 
шанса и да се обидам да контактирам со вас. особено 
се израдував на брзиот одговор од ваша страна и 
на ангажираноста ова да се реализира. искрено 
помислив дека не сум првата, мислев дека сигурно со 
вас контактирале неколкумина дизајнери за истата 
идеја. Верувам дека треба секогаш да се обидеш да 
го постигнеш тоа што го сакаш, без разлика дали е тоа 
нешто што звучи сосема невозможно – вели таа. 

оД мала знаела што ќе БиДе 
Кога ќе порасне 
Памети дека уште како дете, во нејзиното ранче секогаш 
имало блокче и боички или фломастери за цртање.
- Како и кај сите деца, сè почна со прецртување од 
стрипови, чоколатца, цртани ликови... Како што вели 
мајка ми, уште од мало сум знаела што ќе бидам кога ќе 
пораснам – се насмевнува таа. 
објаснува дека за неа нема подобро чувство од тоа кога 
цртала на тераса во Дојран. 
- оттогаш се моите свесни почетоци. од тие моменти 
знаев дека нема да има ништо друго и дека тоа е тоа 
што сакам да го правам. Чудно ми е како бев толку 
решителна, а бев само дете. Подоцна, кога дојде основно 
училиште на ред, веќе знаев дека мојот избор ќе биде 
средно уметничко. Едноставно, додека творам, и до ден 
денес се чувствувам најдобро и најсигурно. мислам дека 

тоа е повеќе од доволно за да си ја 
изберам мојата животна професија. 

раДост оД милион Бои 
и насмевКи
Позитивна, весела и насмеана, таа 
многу добро ја разбира својата улога 
во општеството во кое живее. 
- Улогата на креативецот е да твори, 
да се изрази како знае и умее затоа 
што, во спротивно, може да пукне. 
Јас сум тип што верува во љубов, 
во шаренило, во радост, во смеење, 
среќа...сакам така да влијаам на 
луѓето околу мене со моите дела. 
Сакам да се насмевне некој покрај 
мое дело, или да се стави во некоја 
одредена ситуација што сум ја 
отсликала. Сакам искрени реакции и 
емоции, сакам да разубавам. Успех 
е ако за момент луѓето заборават 
на своите грижи и се израдувани од 
милион бои и насмевки. Се надевам 
дека сум на прав пат – раскажува таа.
Вели дека го работи тоа што го сака 
и дека во тоа ја гледа убавината. 
Полна со живост и со енергија, Руки 
вели дека сака да работи сè што е 
поврзано со креирање и не го дели 
својот ангажман на „ангажирана 
уметност“ или на „уметност заради 
уметност“:
- Работите не може да се поделат 
толку остро. многу е важно како 
ќе се планира времето, најчесто 
за тоа што се сака се наоѓа време. 
не можам да си го замислам 
секојдневието без работата како 
дизајнер од 9 до 5, исто така не 
можам да си го замислам без Руки 
Чуки. Важно е да се работи. на крајот 
од денот нема никакви правила, кој 
што сака може да си работи и кога 
сака. Важно е човек да е исполнет со 
тоа што го прави, што е ретко, но не и 
невозможно.

муДро планирање 
на времето
таа е ангажирана како графички 
дизајнер во адвертајзинг агенцијата 
„Футура 2/2“, од каде што се и 

АктИВАРт
рУжица МаНДиЧевска - рУки ЧУки

цртежи што јjа 
смируваат и 
веселат Душата

постерите и визуелниот изглед за 
фестивалот „Браќа манаки“, дела 
токму на Руки. 
Често ѝ го поставуваат прашањето 
дали повеќе ужива во цртањето 
графити или во работата на 
компјутер, па и ние бевме меѓу 
ваквите „прашувачи“:
- Сè си има своја убавина. Цртањето 
графити е нешто со посебен шмек, 
со посебни луѓе, некоја посебна 
енергија, адреналин... Цртањето на 
компјутер, пак, е сосема поинаква 
атмосфера, нешто во кое сум само 
јас и условите се такви какви што јас 
ќе кажам. не можам да кажам што 
сакам повеќе, ги сакам и двете и има 

По еден кус муабет во нашиот 
инбокс во кој таа ни пиша дека 
сака да го поддржи „Лице 
в лице“ на свој начин – да 
изработи насловна страница и 
по средба со неа, знаевме дека 
имаме нова суперсоработничка

некаква рамнотежа. Во моментов 
поради фамилијарни обврски немам 
многу простор да излезам и да цртам 
надвор и не сум многу активна во 
цртањето графити. Поради тоа сум 
повеќе дома и дома можам во некое 
одредено време да цртнам нешто. 
Подоцна може работите ќе се сменат, 
па ќе биде и обратно.
од пред шест месеци, Руки е и 
мајка на малата миа, па вели дека 
слободното време го организира 
многу внимателно.
- нормално, имам сè помалку 
слободно време, а и тоа што ми е 
на располагање, треба мудро да го 
испланирам. најчесто сакам филмски 
маратони, гости по дома со добра 
храна, во последно време сакам 
аматерски да фотографирам, се 
запишав и на пилатес. Често патуваме 
фамилијарно, што е освежување за 
сите. миа е дел од семејството веќе 
шест месеци и супер се вклопува во 
тимот, така што не е исклучена од 
ниту едно задоволство – вели таа.

ПуКнАВ ОД сРЕќА сО гРАФитОт зА јОВицА 
Нејзината желба да го разубавува секојдневието на луѓето не останува само 
желба. Издвојуваме еден пример, кога Руки нацртала графит за бездомник што 
живеел во нејзиното маало.
- Јас сум израсната во Капиштец , од кога знам за себе сум живеела таму. Исто 
така и Јовица го памтам од моето детство. Тој беше бездомник, кој живееше 
веднаш спроти „Жито лукс“. Мислам дека не постои човек од оваа населба што 
не го знае или што не испушил една цигара со него. Секој ден додека одев во 
средно по пат го пресретнував Јовица, често знаев да му купам за јадење или да 
му однесам некоја тегла од дома, но исто и да испушам една цигара во негово 
друштво. Неговата вреќа за спиење беше ставена на ќошот од еден ѕид, кој 
беше совршена подлога за човечето што дува срциња накај него. Во тој момент, 
искрено, не знам што си помислив. Сакав да нацртам нешто само за него. 
Паметам дека кога го правев графитот, тој не беше вечерта таму, а следното 
утро го прашав што мисли за ѕидот без да му кажам дека е мое дело. Ми кажа 
дека некој го разубавил неговиот простор, а јас пукнав од среќа. Овој графит 
е еден од првите и, дефинитивно, еден од поомилените. Жално е што денес ни 
Јовица, а ни графитот не постојат веќе.

РЕДОВнО читАМ „ЛицЕ В ЛицЕ“ 
Руки ни ја раскажа и својата прва средба со продавач на уличното списание:
- Интересно е што секогаш сум со мојата колешка Наташа кога нè затекува 
продавач на „Лице в лице“. Првата средба ја паметам во дебармаалско кафуле 
во прекрасен сончев ден. Прилично се изненадив кога на блиц го разлистав 
и ја погледнав содржината, хартијата, дизајнот... решив да си уживкам во 
читање дома на раат. Оттогаш се купува редовно.

Маја Неделковска
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... на следната станица, на празното 
двојно седиште пред мене, седнаа 
двајца. ме нервираат автобуси во 
кои четири седишта се свртени 
едни спрема други. Како да сме во 
градинка, па треба да се дружиме. 
или генијалниот конструктор тоа го 
смислил за да го реши проблемот 
со отуѓувањето. ме нервира сè што 
ја навредува мојата приватност. 
интровертна си, во тоа е проблемот, 
би рекол другар ми. Па што и да 
сум, би му одговорила, кога тоа и 
не е важно за приказната. моите 
потенцијални дијалози. Полна ми 
е главата со нив. Чудно ми е зошто 
не се остваруваат кога и вака и така 
сите сме го кажале истото. или го 
повторуваме. Кaко што реков, на 
следната станица седнаа двајца, маж 
и жена... 
 
Доколку сакате да го прочитате 
продолжението на оваа приказна, 
насловена „Љубовници“, на 
македонската авторка ана 
Стојаноска, која е сместена во 
првото издание на раскази на ЕВн, 
неопходно е да направите нешто 
крајно едноставно. Доволно е само 
да го преземете формуларот од www.
evn.mk, да го пополните со своите 
податоци и бројот на корисникот што 

се наоѓа на печатената сметка, да 
го потпишете, потоа скенирате (или 
фотографирате) и да го испратите на 
efaktura@evn.mk.  
на овој начин, секој корисник 
на ЕВн, освен што ќе добие 
електронско издание на книгата 
раскази, се наоѓа во позиција и да 
создава нови страници, но не за 
сметки од електрична енергија, туку 
за досега необјавени раскази од 
домашни автори. 
Во првото издание на 135 страници 
се раскажани 15 раскази од авторите 
ана Стојаноска, Дарјан Раденковиќ, 
оливера Ќорвезироска, Петар 
андоновски и од михаил Ренџов, а 
второто, со нови македонски автори, 
се очекува наскоро. 
Ваквиот потфат е дел од проектот 
„Создај книга“ на ЕВн македонија, 
во рамки на општествено 
одговорното дејствување на 
компанијата, а целта е поддршка 
на македонската литература и 
поттикнување на читањето. 
- задоволството да се биде дел 
од проектот е, навистина, големо, 

АктИВАРт

Книга расКази 
место хартијjа 
за сметКа
Благодарение 
на зголемениот 
број корисници на 
е-фактура, ЕВН го 
подготвува и второто 
издание раскази, 
чијашто промоција 
се очекува наскоро

особено затоа што се опфатени два 
и повеќе општествени проблема. 
Прво е прашањето за животната 
средина, која е во алармантна 
состојба, а, исто така, не помалку 
важно, ја враќа читачката навика. 
можеби ова динамично време ни 
оневозможува да читаме толку колку 
што би сакале, па ваквите потези 
се одличен поттик. Досега не сум 
имал можност да објавам нешто 
свое и доколку ја немав оваа шанса, 
знам дека објавувањето не би било 
толку едноставно – вели Дарјан 
Раденковиќ, автор, чиишто дела за 
првпат се пред јавноста. 
и ана Стојаноска, авторка што 
досега објавила повеќе студии, 
есеи, дела проза и поезија, изразува 
задоволство од целите на проектот. 
- Драго ми е што моите раскази 
можат да бидат објавени, заедно 
со дела на четири други автори, 
и тоа како дел од еден проект за 
општествено добро – вели таа. 
инаку, збирките раскази, освен 
електронски, можат да се најдат и 
низ библиотеките во македонија.
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истра жу ва ње на кре а тив на та стра на 
и на мо ќта на фил мот и на те а та рот, 
на вли ја ни е то на ме ди у ми те и на 
важ но ста на ме ди ум ска та пис ме ност, 
ра бо тил ни ци за овие три об ла сти, на-
ме не ти за сред но школ ци, ги обра зу-
ва ат мла ди те, ја по диг ну ва ат јав на та 
свест, то ле ран ци ја та и по чит та на 
пра ва та на раз лич но сти те на ло кал-
но и на ре ги о нал но ни во. 
Во про гра ма та нас ло ве на ка ко 
„откри ва ме, гра ди ме, за ед но сме“, во 
ко ја се вклу че ни уче ни ци од не кол ку 
сред ни учи ли шта во Скоп је, а ве ќе 
вто ра го ди на ја спро ве ду ва здру же-
ни е то за раз ви ва ње на умет ност и 
на кул тур на со ра бо тка „арт ме ди а“, 
актив но сти те што се ре а ли зи ра ат 
ја ко ри стат кре а тив но ста, ала тки те 
на умет но ста и ме ди ум ско то обра-
зо ва ние во на со ка на збли жу ва ње 
на раз лич но сти те, над ми ну ва ње на 
пре дра су ди те и во раз во јот на кри-
тич ка та мис ла.  
Ра бо тил ни ци те се во де ни од струч-
ња ци во по ле то на те а та рот, фил мот 
и на ме ди у ми те, а во про це сот се 
вклу че ни и про фе со ри од сред ни те 
учи ли шта. 
- мла ди те учат да го ко ри стат те а-
та рот, фил мот и ме ди у ми те со цел 
да по мог нат во про мо ци ја та и во 
до ка жу ва ње то на пра ва та на ет нич-
ки те за ед ни ци пра веј ќи ги по вид ли ви 
раз лич ни те ет нич ки гру пи и нив на та 
кул ту ра. исто вре ме но, про е ктот има 
за цел да ги обра зу ва мла ди те во 

АктИ ВАРт

Раз вој на 
та лен ти и на 
кри тич ка мис ла
Во про гра ма та нас-
ло ве на ка ко „Откри-
ва ме, гра ди ме, за-
ед но сме“ во ко ја се 
вклу че ни уче ни ци 
од не кол ку сред ни 
учи ли шта во Скоп је, 
актив но сти те што се 
спро ве ду ва ат ја ко-
ри стат кре а тив но ста, 
ала тки те на умет но-
ста и ме ди ум ско то 
обра зо ва ние во на со-
ка на збли жу ва ње на 
раз лич но сти те, над-
ми ну ва ње на пре дра-
су ди те и во раз во јот 
на кри тич ка та мис ла

скоп ски те сред ни учи ли шта про мо ви-
рај ќи ја бо га татa раз но вид на кул ту ра 
ка ко и ала тка за за ед нич ко то грaде-
ње бо га то и раз но вид но кул тур но 
оп штес тво – об јас ну ва ре жи сер ка та 
на та ша Поп лав ска, ини ци ја тор ка и 
ко ор ди на тор ка на про гра ма та.
Де ја на ни ко лов ска од сред но то учи-
ли ште „Ра де Јов чев ски – Кор ча гин“ 
наг ла си де ка е не про цен ли во важ на 
шан са та да се би де дел од ва ква 
ини ци ја ти ва од ко ја има при до би вки 
во не кол ку на со ки – раз вој на та лен-
тот, мож ност за дру же ње со уче ни ци 
од раз лич ни сре ди ни и здо би ва ње 
ве шти ни што ќе ѝ би дат ко рис ни во 
жи во тот.
- По ова, по бо га та сум со искус тво и 
по под го тве на за тоа со што са кам да 
се за ни ма вам цел жи вот, а тоа е те а-
та рот – ве ли Де ја на.
за о кру жу ва ње то на пр ва та фа за 
од го ди наш ни от про ект се слу чи на 
отво ре ни от кре а ти вен ден на кра јот 
од фе вру а ри, во те а тар Ко ме ди ја во 

Скоп је, ко га беа оди гра ни „Бе гал-
ка“ од Ва сил иљо ски и „Лонг плеј“ 
од го ран Сте фа нов ски, во из вед ба 
на сред но школ ци од шест скоп-
ски учи ли шта („Јо сип Броз - ти то“, 
„Ра де Јов чев ски - Кор ча гин“, „Бо ро 
Пе тру шев ски“, „ор це ни ко лов“, „ар-
се ниј Јо вков“ и „ни ко ла Ка рев“). на 
на ста нот беа пре зен ти ра ни и ви де-
о а ни ма ции на сред но школ ци те и на 
тој на чин бе ше прет ста ве на нив на та 
кре а тив на ра бо та во те кот на ра бо-
тил ни ци те.
Ре жи сер ка та Поп лав ска наг ла су ва 
де ка драм ски те тек сто ви се из бра-
ни со цел сред но школ ци те да се 
за поз на ат со ма ке дон ска та би то ва 
дра ма и со со вре ме на та ма ке дон ска 
дра ма тур ги ја.  
- Сме тав ме де ка со ра бо та на драм-
ски тек сто ви уче ни ци те ќе мо жат 
одб ли ску да се за поз на ат и да ја 
осоз на ат сцен ска та умет ност. тие 
што ги по се ту ваа филм ски те ра бо-
тил ни ци се за поз наа со ос нов ни те 

ала тки за соз да ва ње филм и изра-
бо ти ја кра тки филм чи ња ка ко веж би 
– до да ва таа.
Уче ни ци те што учес тву ва ат на филм-
ски те ра бо тил ни ци учеа ка ко се 
соз да ва филм ско де ло и си те де та ли 
што го сле дат про це сот, уре ду ва ње 
ви деа и пост про дук ци ја . 
ан дреј Бла жев ски од учи ли ште то 
„ор це ни ко лов“ ре че де ка го фас-
ци ни ра мо ќта на де неш на та тех но-
ло ги ја, спе ци јал ни те ефе кти што се 
ко ри стат во фил мо ви те, а, од дру га 
стра на, ка ко што наг ла си, фил мо ви те 
се и ме ди ум пре ку кој се ис пра ќа ат 
нај раз лич ни по ра ки. 
- Се то ова за ед но ми бе ше до во лен 
пре диз вик да ста нам дел од филм-
ска та ра бо тил ни ца – ве ли ан дреј.
Учес ни ци те на ра бо тил ни ци те за 
ме ди ум ска кул ту ра, по крај тоа што 
до би ја ос нов ни ин фор ма ции за 
мо ќта и за вли ја ни е то на ме ди у ми те 
и за важ но ста да се би де ме ди ум-
ски пис мен ка ко ос но ва за кри тич ко 
раз мис лу ва ње, на у чи ја и ка ко да ги 
прет ста ват и да из ве сту ва ат за на ста-
ни те на сво и те дру га ри од дру ги те 
ра бо тил ни ци. та ка, тие изра бо ти ја 
со оп ште ни ја за јав но ста за на ста нот 
отво рен кре а ти вен ден.
ар дит Би на од учи ли ште то „Јо сип 
Броз – ти то“ об јас ни де ка пред да 
ста не дел од овие ра бо тил ни ци, и тој 
и не го ви те дру га ри, прем но гу на ив но 
гле да ле кон ме ди у ми те. 
- По стои раз ли ка ме ѓу тоа што се пи-
шу ва и пре не су ва во ме ди у ми те и тоа 
што се слу чу ва ре ал но. Се га, мо ја та 
пер цеп ци ја кон тоа што ми се сер ви-
ра е со се ма по и на ква – ве ли тој.
Пр ва та го ди на во спро ве ду ва ње то на 
„откри ва ме, гра ди ме, за ед но сме!“ 
се спро ве доа кре а тив ни ра бо тил ни-
ци за те а тар и за филм со уче ни ци од 
скоп ски те сред ни учи ли шта „ни ко ла 
Ка рев“, „зеф Љуш мар ку“ и „здра вко 
Цве тков ски“, во парт нерс тво со ма ке-
дон ска опе ра и ба лет, му зеј на град 
Скоп је, нВо „Пор та“ и Уни вер зал на 
са ла Скоп је.  
Про е ктот е под др жан од град Скоп-
је, а оваа го ди на и од хо ланд ска та 
ам ба са да, до де ка ми на та та го ди-
на бе ше под др жан од про гра ма та 
„Ци ви ка мо би ли тас“, ко ја се спро ве-
ду ва со под др шка од Швај цар ска та 
аген ци ја за раз вој и за со ра бо тка во 
ма ке до ни ја.

(Текстот е изработен во рамки на 
работилницата за медиумска култура од 
проектот „Откриваме, градиме, заедно сме“ 
во организација на „Арт медиа“)
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АктИВАРт

шармот на 
поинаКвото

Физички, загубата 
на коса е многу 
безболен процес, но 
психичкиот ефект е 
многу посериозен. 
Воопшто не е удобно 
да морате константно 
да се гледате в 
огледало, да ја 
местите косата за да 
го скриете опаѓањето 
и секојдневно да 
собирате снопчиња 
од неа. Мислам дека 
е многу полесно, 
поедноставно да се 
почне одново, со нов 
имиџ, без коса, но и 
без страв – нагласува 
ученичката Тамара 
Грозданова, која е 
целосно отворена 
за нови почетоци 
и низ животот, но 
и професионално – 
создавајќи уметност 
од отпад

Анета Ристеска

„Рециклираниот“ живот на 
предметите, кои се сметаат за 
валкани и за неважни, е инспирација 
за младата тамара грозданова од 
меѓународното училиште ноВа во 
создавањето нови дела, кои наеднаш 
стануваат симбол на убавина и на 
елеганција. 
таа креира фустан од отпадни 
материјали нагласувајќи дека 
не ја согледуваме убавината во 
предметите што се сметаат за 
поинакви и отфрлени, до тој степен 
што воопшто не им даваме втора 
шанса да ни ја покажат својата 
сопствена вредност и убавина. но, 
со делата што ги создава, таа сака 
да ни испрати уште една, лична 
порака. тамара е тесно  поврзана 
со движењето на девојки што ја 
загубиле косата или, едноставно, 
решиле да ја избричат и да ја 
донираат. 
губењето на косата тамара го 
поврзува со надеж за нов почеток. 
- Да се рециклира значи да се 
создаде нешто ново, да се даде 
шанса за нов почеток со отфрлање 
на тоа што го сметаме за непотребно, 
притоа давајќи се и себеси. исто 
така е и со косата. таа не им е 
потребна на сите и нејзиното сечење 
е, навистина, еден нов почеток, 
додека, пак, нејзиното донирање, 
со цел да се направат перики (без 
разлика дали е тоа за сопствена 
или за туѓа употреба), претставува 
еден нов почеток за самата коса. 
Вака поставени нешта звучат, 
навистина, едноставно, но ретко 
кој има храброст да го направи 
тоа бидејќи во самото општество 
е поприфатливо момчињата да 
имаат пократка коса, а девојчињата 
да негуваат подолга фризура. но, 
видете, ќелавоста или губењето коса 
е многу честа појава и голем процент 
од жените и од девојките во одреден 

Интенцијата на Тамара, со поврзување на движењето на девојки што ја загубиле 
косата и на креацијата, е да покаже дека тоа што го сметаме за некорисно, за 
поинакво и за несекојдневно содржи сопствен шарм, убавина и елеганција.  
Допирот на, само навидум, различните проекти, таа го илустрира и статистички.  

 75 проценти од отпадот може да се рециклира. Ние рециклираме само 
30 проценти. 

 75 проценти од девојките и од жените страдале од некаква загуба на 
коса. 30 проценти од нив мораат да примаат терапии, но и покрај тоа не им е 
загарантирано враќање на косата.  

 95 проценти од домаќинствата рециклираат или рециклирале некогаш во 
минатото.  

 95 проценти од девојките не би ја избричиле косата бидејќи се несигурни дали 
и на тој начин би биле сметани за „убави“. 

 доколку рециклирате 100 алуминиумски конзерви може да осветлувате една 
соба цели две недели. 

 доколку информирате 100 луѓе за опаѓањето на косата и за убавината на 
девојките без неа (нешто што и самите ќе можат да го видат), во рок од две 
недели 1.000 индивидуи ќе го согледаат проблемот во различна светлина.  

 во последните 10 години се рециклираат 100 проценти повеќе материјали 
отколку во минатото. 

период од животот страдале од 
загуба на коса, без разлика дали е 
тоа делумно или целосно опаѓање. 
Физички, загубата на коса е многу 
безболен процес, но психичкиот 
ефект е многу посериозен. Воопшто 
не е удобно да морате константно да 
се гледате во огледало, да ја местите 
косата за да го скриете опаѓањето и 
секојдневно да собирате снопчиња 
од неа. мислам дека е многу 
полесно, поедноставно, да се почне 
одново, со нов имиџ, без коса, но и 
без страв – појаснува тамара. 

Во следните 10 години, вели таа, 
ќе се стреми да им помогне на 
сите девојки, со цел да им се влее 
самодоворба за да го менуваат 
својот имиџ така како што сакаат 
и да заборават дека должината и 
присуството на косата ја дефинира 
нивната убавина.  
- ние самите ја дефинираме 
сопствената убавина. нашата 
убавина сме ние самите, а не 
нашата коса – нагласува таа. 
Со едно свое дело тамара 
учествуваше и на конкурсот на 
„Пакомак“- „Trash for art“, а за 
изработка на фустанот, на тамара 
ѝ биле потребни речиси две недели 
постојана работа и големо трпение. 
имало и грешки, но и поправки. 
- Сепак, желбата беше доволно 
силна да се триумфира над долгите 
часови работа и уморот – вели 
младата креативка.  
Сите материјали што се ставени на 
делото може да се рециклираат, 
вклучувајќи пластични кеси, 
конзерви, картон, компактни 
дискови, хартија, весници, 
капачиња, шишиња...

75 ПРОцЕнти ОД жЕнитЕ стРАДААт ОД зАгуБА нА КОсА
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Же сто ко то при сус тво по дол го од 
че тврт век и уни кат ни от ус пех го 
на пра ви ја алекс Фер гу сон ико на на 
анг ли ски от фуд бал. Се га, 18 ме се-
ци по пен зи о ни ра ње то, сер алекс 
Фер гу сон се отво ри и ве ли де ка е 
от пу штен и де ка ве ќе не се воз бу ду ва 
ко га ги гле да ман че стер ју нај тед. 
ги ган ти те од „олд тра форд“ до жи ве-
а ја те жок пер и од отка ко Фер гу сон го 
за вр ши сво е то два е сет и шест и пол-
го диш но вла де е ње. ту ка бе ше и де-
бак лот со Да вид мо јес, ка ко и но ви от 
шеф Луј ван гал, кој сè уште се бо ри 
да ја на мет не сво ја та фи ло зо фи ја. 
на јус пеш ни от шеф на Ју нај тед и 
според некои нај го лем ме на џер што 
по сто ел во оп што, ве ли де ка ви дел 
на пре док оваа се зо на и ве ру ва де ка 
клу бот по ка жал „мно гу до бар фуд-
бал“ под водс тво на Ван гал, осо бе но 
во тес ни от по раз од ман че стер си ти. 
Во екск лу зив но ин терв ју, Фер гу сон 
отво ре но збо ру ва за сво јот жи вот по 
Ју нај тед откри вај ќи де ка ужи ва во 
пен зи о нер ски те де но ви и во пре диз-
ви ци те што се над вор од ме на џи ра-
ње то во фуд ба лот.
- на ви сти на, ужи вам. Се га мо жам да 
оти дам и да го гле дам ти мот без да 
се воз бу ду вам. иа ко пред одре де но 
вре ме за гу бив ме од Си ти, оди грав ме 
до бро. има ше мно гу до бар фуд-
бал. Да бев ме 11 (Крис Смо линг го 
на пу шти те ре нот пред по лу вре ме то), 
којз нае? – ве ли Фер гу сон.
тој об јас ну ва де ка се га ужи ва во 
фуд ба лот, но и со се мејс тво то, со 
при ја те ли те и ужи ва во пен зи о нер-
ски те де но ви.
- Се га сум ам ба са дор за Ју нај тед и 
дел од бор дот ди ре кто ри на клу-
бот, та ка што сè уште гле дам мно гу 
нат пре ва ри. ми не до сти га ат за кач-
ки те во гар де ро би те, се ка ко, ту ка 

се и нат пре ва ру ва чи те, но и це ли от 
пер со нал. Си те тие пре крас ни лу ѓе, 
хи ги е ни ча ри, го тва чи, лу ѓе од ад ми-
ни стра ци ја та, вра бо те ни те. Си те тие 
се, на ви сти на, при стој ни, чес ни лу ѓе. 
Се га не ги гле дам тол ку че сто кол ку 
по ра но – ве ли Фер гу сон.
По пу лар ни от тре нер, мо же би, ве ќе 
не е „про гра ми ран“ да се бу ди в 
зо ри, ка ко што пра ве ше ко га бе ше 
гла вен во Ју нај тед. тој ве ќе не е ни 
прв чо век на тре нин зи те, но не го ви-
от рас по ред оста ну ва не ми ло ср ден 
за чо век што на вр ши 73 го ди ни пред 
но во го диш на та ве чер.
- Во пен зи ја? Кој е во пен зи ја? Јас 
сум по за фа тен од ко га би ло – се 
ше гу ва Фер гу сон, чиј што рас по ред 
вклу чу ва учес тво во „Рај дер ку пот“ 
во не го ва та род на Шкот ска и под-
не су ва ње охра бру вач ки го вор пред 
на ста нот за овој тим. 
- Ве ро јат но тоа е мо ја та пос лед на от-
стап ка во пен зи о ни ра ње то. не мо рам 
да ста ну вам тол ку ра но, но, се пак, се 
бу дам по ра но. Прет по ста ву вам де ка 
пен зи о ни ра ње то ме пра ви исто тол ку 
за фа тен, но при ти со кот не е по сто-
јан ка ко ко га го ме на џи рав Ју нај тед. 
Сè уште ја ко ри стам са ла та за веж ба-
ње, а утро во во зев ве ло си пед. Важ но 
е да оста нам во фор ма – ве ли тој. 
Во ин терв ју то за „Биг иш ју“, Фер гу-
сон рас ка жу ва и де ка тој се вклу чил 
во по ве ќе до бро твор ни вло жу ва ња 
по пен зи о ни ра ње то и го открил вос-
хи тот за ма га зи нот, кој ра бо ти за да 
се нај де ре ше ние за без дом ни ци те. 
зе мај ќи го но ем ври ско то из да ние на 
„Биг иш ју“ од ку пот пис ма што се на 
не го ва та ма са во кан це ла ри ја та, тој 
ве ли: 
- ни ко гаш не сум од ми нал про да вач 
на „Биг иш ју“ на ули ца би деј ќи тие 
лу ѓе не про сат ту ку се оби ду ва ат да 

за ста нат на но зе. 
По не ко гаш, ко га има ат уште ед на или 
две ко пии, им да вам де се тка и ги поз-
дра ву вам би деј ќи тие ќе са ка ат да ги 
про да дат сво и те пос лед ни ко пии и 
да до би јат по ве ќе па ри – ве ли тој и 
до да ва де ка са ка и да ги чи та тек сто-
ви те во спи са ни е то. 
- Ка ко ве лат ов де? – пра шу ва и го пог-
лед ну ва спи са ни е то – Ра ка та го ре, не 
до лу. тоа е од лич но. 

и аЛекс Фер ГУ соН Чи Та УЛиЧ Но сПи са Ние 

Ни ко гаш не сум 
од ми нал про да вач 
на „Биг иш ју“ 

w
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тој рас ка жу ва де ка ка ко ам ба са дор 
на УниЦЕФ и пре ку парт нерс тво то 
со „ман че стер ју нај тед“, кое трае 13 
го ди ни, нас ло ве но „обе ди не ти за 
УниЦЕФ“, по се тил мно гу про е кти. 
- Слуш нав ка ко се уриваат ма ки те на 
мла ди те лу ѓе, осо бе но на си ра чи ња-
та. Се га ќе се фо ку си рам по ве ќе на 
обе ди не то то Кралс тво. По све тен сум 
на по ве ќе до бро твор ни ор га ни за-
ции во ман че стер, ка ко и на раз во јот 
на „Хар мо ни роу јут клаб“ во го вен 
(ка де што по рас нал)  - об јас ну ва Фер-

гу сон. 
тој ве ли де ка е па трон на клу бот и 
де ка ве ќе со бра ле 1,6 ми ли он фун ти 
за да из гра дат те рен за „Стејт оф 
арт“.
- имам и сво ја до бро твор на ор га ни-
за ци ја и сè уште др жам мно гу го во ри 
оби ду вај ќи се да со бе рам па ри за 
до бро твор ни це ли – рас ка жу ва тој. 
По пен зи о ни ра ње то, Фер гу сон ги 
про ши ри сво и те хо ри зон ти и се га 
др жи пре да ва ња на сту ден ти те на 
„Хар вард биз нис скул“ за сво и те 
ме на џер ски и ли дер ски тех ни ки и 
под го тву ва кни га.
- Ужи вам во тоа. Бев во Бо стон не-
о дам на, ка де што раз го ва рав со 
про фе со ри те од фа кул те тот, ка де 
што ка жав де ка инс пи ра ци ја та е исто 
тол ку важ на кол ку и обра зо ва ни е то. 
збо ру вав ме мал ку и за тоа ка ко ги 
од би ра ме ѕвез ди те на ид ни на та и ка-
ко ги не гу ва ме, не што што го пра вам 
це ли от мој жи вот во фуд ба лот – рас-
ка жу ва тој.
Фер гу сон се при се ту ва и на пр ви от 
пат ко га го за бе ле жал Пол Сколс:
- Прем но гу е мал, по мис лив. но 
то гаш сфаќате колку е важно да се 
не гу ва та лен тот, за што и ќе бидете 
наградени. тоа е фан та сти чен пре-
диз вик– ве ли тој. 
По на та му, Фер гу сон се при се ту ва и 
на дру ги фуд ба ле ри.
- отсе ко гаш сум бил бла гос ло вен со 
до бра ме мо ри ја, но Па трис Евра? 
тој е чо век со мо зок. тој мо же да 
збо ру ва пет ја зи ци и бе ше го ле ма 
по мош во гар де ро би те. Пре кра сен 
чо век. та тко му бил дип ло мат, а тоа 
се гле да ше. Ди е го Фор лан, пак теч-
но збо ру ва пет ја зи ци. Прет ход но 
го ди на ва, ко га пот пи ша за оса ка, ми 
ка жаа де ка се под го тву вал ед на не-
де ла за да да де пет ми нут но ин терв ју 
за ме ди у ми те на ја пон ски! тоа бе ше 
им пре сив но!
Фер гу сон ја об но ви сво ја та пос лед-
на авто би о гра фи ја до да вај ќи две 
но ви пог лав ја, кои се од не су ва ат на 
пр ва та го ди на од не го во то пен зи о ни-
ра ње. тој откри ва де ка Фран цу зи нот 
Ди дие Де шамп ги на те рал сво и те 
игра чи да ја про чи та ат кни га та пред 
Свет ско то пр венс тво во Бра зил ми на-
та та го ди на. 
- Па трис ми се ја ви и ми ка жа де ка 
тоа е дел од нив ни те под го то вки за 
бра зил ски от куп во ју ни, Де шамп ги 
те рал си те од фран цу ска та еки па да 
ја про чи та ат кни га та. Евра, пак, ве ли 
де ка би ло од лич но тоа што по пет 
ми ну ти отка ко поч на ле да ја чи та ат, 
се из нас па ле ка ко ни ко гаш до то гаш!

Во екск лу зив но ин-
терв ју со „Биг иш ју“, 
из був ли ви от по ра-
не шен тре нер на 
Ман че стер ју нај тед 
збо ру ва за сво јот 
жи вот по Ју нај тед 
откри вај ќи де ка 
ужи ва во пен зи о-
нер ски те де но ви и 
во пре диз ви ци те 
што се над ме на-
џи ра ње то во фуд-
ба лот. Откри ва и 
де ка е го лем обо-
жа ва тел на улич ни-
те из да ни ја

Деј вид Мек до нел
Фото: Фил нобл
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ма ке до ни ја уште пред не кол ку ме-
се ци го „освои“ приз на ни е то др жа ва 
со нај за га ден воз дух во Евро па, а 
нај но ви те ана ли зи и спо ре ду ва ње то 
со дру ги те др жа ви ука жу ва ат на тоа 
де ка цвр сто сме го граб на ле и не 
го да ва ме ни ко му. Кол ку и да зву чи 
па ра до ксал но, во жи вот и по на та-
му нѐ одр жу ва воз дух што е ште тен 
по на ши от жи вот. ама, друг, за жал, 
не ма ме. 
за се га единс тве ни от со јуз ник на 
гра ѓа ни те се ве те рот и сне гот, кои 
од вре ме-на вре ме го про чи сту ва ат. 
за да не би де ме оста ве ни на ми-
лост и на не ми лост на вре мен ски те 
окол но сти, не кол ку ил ја ди гра ѓа ни 
го диг наа гла сот про тив за га ду ва ње-
то, но дру ги те, ка ко и др жа ва та, се 
чи ни, сѐ уште се во зим ски сон. Се 
нај а ву ваа ни за мер ки и актив но сти, 
се по ста ву ваа мер ни ста ни ци, но ква-
ли те тот на воз ду хот што го ди ше ме 
и по на та му по ка жу ва де ка тап ка ме 
во ме сто. очиг лед но е де ка ра бо ти те 
не мо жат да се сме нат пре ку ноќ, но, 
се пак, е јас но де ка тре ба да се поч не 
од не ка де. 

стуДент ја Крева свеста 
за загаДениот возДух
Еден од пр ви те че ко ри, се ка ко, е ин-
фор ми ра ње на јав но ста. Во ва ква ми-
си ја за по ди га ње на све ста од пред 
еден ме сец слу чај но, но за се га мно гу 
ус пеш но, се впу шти 21-го диш ни от 
сту дент на ФинКи, гор јан Јо ва нов-
ски. тра гај ќи по ин фор ма ции за тоа 
кол ку ни е за га ден воз ду хот, сфа тил 
де ка тие по да то ци што ги сер ви ра-
ат над леж ни те ин сти ту ции се мно гу 
не јас но и кон фуз но прет ста ве ни, па 
за тоа са ми от си на пра вил ап ли ка-
ци ја за „ан дро ид“ „мој воз дух“, ко ја 
на ед но ста вен и раз бир лив на чин 
из ве сту ва за ква ли те тот на воз ду хот 
во не кол ку гра до ви во ма ке до ни ја. 
за раз ли ка од ре зул та ти те пре зен ти-
ра ни од ми ни стерс тво то за жи вот на 
сре ди на, кои че сто се при ка жа ни 
кон фуз но, ап ли ка ци ја та „мој воз-
дух“ овоз мо жу ва чист и ед но ста вен 
прег лед на не чи сти от воз дух што го 
ди ше ме. 
- иде ја та ја до бив ко га се оби дов да 
се ин фор ми рам за за га де но ста од 
веб-стра ни ца та на ми ни стерс тво то 

ЗеленА РеПуБлИкА

воз Ду хот не 
оДр жу ва во жи вот, 
но исто вре ме но 
и не уби ва

до де ка над леЖ ни те 
се во зим ски сон, 
21-го ди шен сту дент, 
се којд нев но, се кој час, 
ја ин фор ми ра и 
пре ду пре ду ва ма ке-
дон ска та јав но ста за 
воз ду хот што го ди ше. 
се га ве ќе не ма ди ле ми 
де ка воз ду хот е 
за га ден, но се уште ни 
не до сти га лек 

за жи вот на сре ди на и сфа тив де ка 
мно гу те шко мо жам да дој дам до 
кон крет ни по да то ци, по себ но не од 
мо би лен уред. Би деј ќи тие по да то-
ци беа до стап ни пре ку про гра ма та 
„отво ре ни по да то ци“, ре шив да си 
на пра вам ап ли ка ци ја за ме не што ќе 
ми ги при ка жу ва тие по да то ци. По 
не кол ку де на ре шив да ја об ја вам за 
си те на де вај ќи се де ка ба рем мал ку 
ќе ја по диг не све ста кај лу ѓе то за тоа 
до кој сте пен го за га ду ва ме воз ду хот, 
кој се кој ден го ди ше ме, и за не полн 
ме сец има по ве ќе од 9.000 ко рис ни-
ци што се ин фор ми ра ат пре ку неа - 
ве ли сту ден тот гор јан Јо ва нов ски, за 
„Ли це в ли це“.
тој истак ну ва де ка „мој воз дух“ на-
сто ју ва да го по ед но ста ви при ста пот 
до ме ре ња та и со по мош на ви зу ел-
ни по ка за те ли, об јас не ти по и ми и 
пре по ра ки, да ги на те ра гра ѓа ни те 
да раз мис лат да ли да одат со авто-
мо бил, ве ло си пед или со град ски 
пре воз след ни от пат ко га ќе са ка ат 
да из ле зат. 

оваа ап ли ка ци ја пре зе ма ин фор ма-
ции од 17 мер ни ста ни ци по ста ве ни 
низ це ла ма ке до ни ја. ин фор ма ци и те 
се осве жу ва ат на се кој час, а по крај 
број ки те што ја по ка жу ва ат за га де-
но ста, сле ду ва и де тал но об јас ну ва-
ње што вли јае на нив и кое е доз во ле-
но то ни во. 
ап ли ка ци ја та ги по ка жу ва и при чи-
ни те за за га де но ста и ги ин фор ми ра 
гра ѓа ни те за мер ки те што мо жат да 
ги пре зе мат во слу чај на ек стрем но 
за га ду ва ње на воз ду хот. на при мер, 
во мо мен тот на пи шу ва ње то на тек-
стов, ко га го про ве рив ме воз ду хот во 
те то во, по да то ци те по ка жу ваа број ка 
од 169 ми кро гра ми на ку бен ме тар 
Пм 10 че стич ки во воз ду хот, а доз во-
ле на та гра ни ца е 50. По ова, пак, се 
по ја ву ва и пре по ра ка та си те гра ѓа ни 
да из бег нат пре сто ју ва ње на отво ре-
ни ме ста, а на ма ли де ца, бре ме ни 
же ни и на ста ри ли ца им се пре по ра-
чу ва да не из ле гу ва ат без по тре ба.
за си те што не се сопс тве ни ци на 
уред со опе ра ти вен си стем „ан дро-

Ва лен ти на Сто јан чев ска
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ид“, „мој Воз дух“ има и сво ја веб-
вер зи ја. 
на ши от со го вор ник до да ва де ка не-
го ва та ап ли ка ци ја, мо же би, не ма да 
го про чи сти воз ду хот, но се га, ка ко 
што ве ли, ба рем знае што ди ше. тој 
по со чу ва де ка не го ви те врс ни ци тре-
ба да би дат по а ктив ни и да се из бо-
рат за кол ку што е мож но поз дра ва 
жи вот на сре ди на. 
- Се ка ко, ве ру вам де ка мла ди те 
тре ба да пре зе мат ини ци ја ти ва за 
за шти ту ва ње на воз ду хот. Скоп је има 
при лич но ло ша ме сто по лож ба, во 
ко ја ре тко има ве тер, за тоа нам ни е 
оста ве но да се со о чи ме со за га ду-
ва ње то. Ко ри сте ње то ве ло си пе ди и 
ја вен пре воз мно гу по ма га во цел та, 
ка ко и пра вил но то гре е ње на др ва во 
до ма ќинс тва та, за што мла ди те мо же 
да ги ин фор ми ра ат и еду ци ра ат по-
ста ри те ли ца - истак ну ва Јо ва нов ски, 
кој по крај тоа што сту ди ра, ве ќе пет 
го ди ни про фе си о нал но се за ни ма ва 
со про гра ми ра ње. 
тоа што мо же те се кој ден да го ви-

ди те на ап ли ка ци ја та „мој воз дух“, 
не о дам на ни го пре зен ти ра ше и 
Свет ска бан ка, а со нај но ви шо кант-
ни ре зул та ти из ле зе сај тот „нум бео“ 
(Numbeo), спо ред кој глав ни от град 
на ма ке до ни ја е на вр вот на нај за-
га де ни европ ски гра до ви. Спо ред 
по да то ци те на оваа веб- стра ни ца, 
ко ја ги со би ра по да то ци те за гра до-
ви те во раз лич ни ка те го рии, Скоп је 
е европ ски шам пи он во за га де ност 
„бла го да ре ние“ на те шка та ин ду-
стри ја. По Скоп је се мос ква, Ки ев, 
то ри но и ти ра на.
но, по крај во глав ни от град, си ту а ци-
ја та е алар мант на и во те то во. Леб ди 
во воз дух пра ша ње то да ли овој град 
ќе ја до жи вее суд би на та на Ве лес, 
ка де што за га ду ва ње то со го ди ни зе-
ма ше да нок по здрав је то на лу ѓе то? 
алар мот го вклу чи ја не кол ку те тов-
ски ги не ко ло зи, кои истак наа де ка во 
нив на та оп шти на е зго ле мен бро јот 
на спон та ни абор ту си и на труд ни ци 
со мр тов плод. 
и пра те нич ка та на ДПа ме рал Фе-

ра ти од со бра ни ска та го вор ни ца 
збо ру ва ше за штет ни те вли ја ни ја на 
воз ду хот по здрав је то на лу ѓе то.
- за га ду ва ње то на воз ду хот е во 
за гри жу вач ки раз ме ри и пре диз ви ку-
ва по раст на број ка та на слу чаи на 
бе ло дроб ни и на кар ди о ва ску лар ни 
за бо лу ва ња. Уште ед наш по ви ку ва ме 
ит но да се пре зе мат мер ки за да пре-
ки не ова ма сов но тру е ње во те то во и 
во око ли на та, што асо ци ра на гас на 
ко мо ра - ре че Фе ра ти во Со бра ни-
е то. 
и од ин сти ту тот за јав но здрав је 
не о дам на об ја ви ја ана ли за, ко ја 
по ка жу ва де ка во те то во има тренд 
на по раст на цир ку ла тор ни те и рес-
пи ра тор ни за бо лу ва ња. та ка, ако 
во 2011 го ди на во ам бу лан ти те и во 
по лик ли ни ки те има ло око лу 230.000 
прег ле ди по ра ди кар ди о ва ску лар-
ни бо ле сти и бо ле сти на диш ни те 
па ти шта, во 2013 го ди на тој број се 
иска чил на 340.000 прег ле ди. 
Еден од пог лас ни те акти ви сти за 
поз дра ва жи вот на сре ди на е и не над 
Ко циќ, ле кар и акти вист во еко ло шко-
то друш тво „Ви ла зо ра“. 
- Врз ос но ва на Уста вот на Ре пуб ли ка 
ма ке до ни ја, гра ѓа ни те има ат пра во 
да жи ве ат во здра ва и чи ста жи вот-
на сре ди на. над леж ни те ин сти ту ции 
има ат об вр ска или, уште по до бро 
ка жа но, се пла те ни да обез бе дат 
здра ва и чи ста жи вот на око ли на, во 
Скоп је, Ве лес, те то во, Би то ла, Стру-
ми ца... во це ла ма ке до ни ја. Се кој 
мо же да нѐ упа ти и на Ка ра џи ца и 
на Ја ку пи ца и на Ба ба, но ние ка ко 
гра ѓа ни на оваа др жа ва има ме пра во 
и долж ност да се бо ри ме за здра ва и 
чи ста жи вот на сре ди на, за си те лу ѓе 
во др жа ва та - ве ли Ко циќ.
тој не ма ди ле ма де ка за га ду ва ње то 
на воз ду хот, поч ва та и на во да та се 
по вр за ни со по ја ва та на спон та ни 
абор ту си. 
- Ко га се вр шеа ис пи ту ва ња во Ве лес 
бе ше до ка жа но зго ле ме но абор ти-
ра ње и кај лу ѓе то и кај жи вот ни те. 
нај че сто ова се по вр зу ва ше со зго-
ле ме на та кон цен тра ци ја на оло во во 
пла цен та та на ро дил ки те, но не се 

по мал ку штет ни и дру ги те за га ду ва чи 
на воз ду хот, ка ко и на поч ва та и на 
во да та. Ду ри и пос лед ни те ана ли зи 
што беа пра ве ни во Ве лес од стра на 
на ЕУ, по ка жаа де ка има ло зго ле му-
ва ње на бро јот на абор ту си и на кон-
ге ни тал ни мал фор ма ции кај же ни те 
што сво ја та бре ме ност ја во де ле во 
ве ле шка та бол ни ца - по тсе ту ва и 
пре ду пре ду ва д-р Ко циќ.

велешката почва сÈ 
уште е полна со 
тешки метали
иа ко ве ле ша ни из ле гоа ка ко по-
бед ни ци од би тка та што ја во деа 
со то пил ни ца та, се пак и по не кол ку 
го ди ни сѐ уште не жи ве ат во чи ста и 
здра ва око ли на. на про тив, ре зул-
та ти те од ана ли за та на зем ја та се 
за стра шу вач ки.  ти мот про фе со ри, 
зла тко Пан чев ски, трај че Ста фи лов 
и Ка те ри на Ба че ва од ин сти ту тот по 
хе ми ја на пра ви ја струч но истра жу ва-
ње, „Ди стри бу ци ја на те шки ме та ли 
во не кои зе лен чу ци про из ве де ни во 
бли зи на на то пил ни ца за оло во и за 
цинк“. 
истра жу ва ње то по ка жа де ка лу ѓе то 
што жи ве ат око лу згас на та та то пил-
ни ца ди шат воз дух што е пре ку 10 
па ти по за га ден од доз во ле но то, а 
ја дат зе лен чук со при сус тво на те шки 
ме та ли. По точ но, при ме ро ци те по ка-
жа ле де ка, пра ктич но, не ма зе лен чук 
без ви со ки кон цен тра ции на ме та ли. 
то пил ни ца та за ми на во ми на то то, 
но, за жал, не и за га ду ва ње то. ток му 
за тоа од нев ла ди на та ор га ни за ци ја 
„грин па у ер“, нај а ви ја де ка прав да-
та ќе ја ба ра ат во Су дот за чо ве ко ви 
пра ва во Страз бур би деј ќи ни кој не 
по нел од го вор ност за мно гу те уни-
ште ни чо веч ки суд би ни. 
Еко ло шки те ор га ни за ции се ед-
ног лас ни де ка овие по ра зи тел ни 
по да то ци, ка ко и соз на ни ја та од 
Свет ска бан ка, спо ред кои цвр сти те 
че стич ки се од го вор ни за по ве ќе од 
1.350 смрт ни слу чаи го диш но, тре ба 

да нѐ осве стат. за тоа из ле гоа со пре-
по ра ки и со ба ра ња до над леж ни те 
ин сти ту ции пре ду пре ду вај ќи ги ве ќе 
да не се ком пен зи ра со ин ду стри ски-
те за га ду ва чи и со нив ни те еко ло шки 
об вр ски. 
исто та ка, по ну ди ја и не кол ку ре ше-
ни ја, од нос но пре по ра чаа да се за-
тво ри цен трал но то град ско по драч је 
за авто мо би ли, да се огра ни чи упо-
тре ба та на авто мо би ли (за бра на на 
во зи ла та со стан дар ди Евро 1, 2 и 3), 
по тоа пред ло жи ја јав ни от со о бра ќај 
да би де бесп ла тен и при вре ме но да 
се за бра ни ко ри сте ње то на ад ми ни-
стра тив ни те во зи ла.
Еко ло зи те ба раа ми ни стерс тво-
то за жи вот на сре ди на да из вр ши 
кон тро ла на ин ду стри ски те ка па ци-
те ти, ми ни стерс тво то за вна треш ни 
ра бо ти да ја зго ле ми кон тро ла та за 
тех нич ка та ис прав ност на во зи ла та 
во со о бра ќа јот, а ми ни стерс тво то за 
здрав ство да об ја ви ли ста на бесп-
лат ни ле ко ви за рес пи ра тор ни бо ле-
сти на ме не ти за ран ли ви те гру пи. тие 
ба ра ат во си те јав ни ин сти ту ции да 
се за бра ни упо тре ба та на служ бе ни 
во зи ла. Ка ко си стем ски ре ше ни ја, 
пак, пре по ра чу ва ат да се за чу ва и 
зго ле ми град ско то зе ле ни ло, да се 
зго ле ми про мо ци ја та на ве ло си пе-
дот ка ко пре воз но средс тво би деј ќи, 
спо ред Европ ска та ве ло си пед ска 
фе де ра ци ја, еден ве ло си пе дист што 
по ми ну ва по осум ки ло ме три днев но, 
че ти ри де на во не де ла та, го диш но 
за ште ду ва 380 ли три го ри во и 750 ки-
ло гра ми јаг ле ро ден ди о ксид. 
Да ли не кои од овие ба ра ња и пред-
ло зи ќе би дат при фа те ни од над-
леж ни те, оста ну ва да по че ка ме. а, 
сѐ до то гаш, на го ле ми от по раз ќе нѐ 
по тсе ту ва осво е но то приз на ние.
Би деј ќи поч нав ме со по да то кот де-
ка Скоп је е нај за га де ни от град во 
Евро па, да за вр ши ме со уште еден 
по ста вен „ре корд“. ми на та та го ди на, 
на 15 де кем ври би ла из ме ре на ре-
корд на за га де ност од 538 ми кро гра-
ми на ку бен ме тар Пм 10 че стич ки во 
воз ду хот, или ре чи си еди на е сет па ти 
по ве ќе од доз во ле но то.
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По тре ба та да се др жи в ра ка 
ор ган ски про из вод од ло кал ни 
про из во ди те ли, кои лич но ќе ги 
за поз на е те, свес но ста за важ-
но ста од кон су ми ра ње то ва ква 
хра на и не оп ход но ста од раз ме на 
на ин фор ма ции во оваа на со ка, 
соз да де не фор мал на за дру га 
на по тро шу ва чи и во Скоп је под 
по кри вот на авто ном ни от кул-
тур но-со ци ја лен цен тар (аКСЦ). 
Ва кви те здру жу ва ња не се но ви на 
во све тот, а при до би вки те ве ќе ги 
по чув ству ва Ја по ни ја, но и Евро па 
и Ка на да.
не про фит на та „До бра зем ја“ ги 
со бра на ед но ме сто про из во ди-
те ли те и ку пу ва чи те, а не кои од 
чле но ви те на ор га ни за ци ја та ве ќе 
ос тва ру ва ат и ак ции на во лон тер-
ска ра бо та кај про из во ди те ли те. 
Це ни те и вре ме то на до ста ва на 
ор ган ски те про из во ди се ра бо та 
на до го вор, а дру же ње то и спо де-
лу ва ње то ин фор ма ции ме ѓу две те 
стра ни е за ем но за до волс тво, 

кое ни е ден мар кет не мо же да го 
по ну ди.
Ва кви те, ал тер на тив ни мо де ли 
на по вр зу ва ње на по тро шу-
ва чи те со про из во ди те ли те 
про из ле гу ва ат од по тре ба та 
да се да дат одрж ли ви од-
го во ри и ре ше ни ја на проб-
ле ми те со кои се со о чу ва 
све тот, ка ко пре ку мер но то 
за га ду ва ње од зем јо делс-
тво то и транс пор тот на 
про из во ди те, оту ѓу ва ње то и 
це лос на та разд во е ност на 
кон су мен ти те од про из во ди-
те ли те на хра на (од нос без 
до вер ба), зго ле му ва ње то на 
бро јот на лу ѓе со пре ку мер-
на те жи на, а исто вре ме но 
и зго ле му ва ње на бро јот на 
глад ни лу ѓе во све тот... 
Кон вен ци о нал но то зем јо-
делс тво, пак, ре зул ти ра во не-
по врат но за га ду ва ње и изу ми ра ње 
на поч ва та, ка ко и за га ду ва ње на 
под зем ни те во ди, за гу бе ни ме ѓу-
чо веч ки од но си и соз да ва ње на сѐ 
по го ле ма ди стан ца ме ѓу кон су мен-
тот и про из во ди те лот, по пол не та 
со мар ке тинг и со мно гу пе сти ци-
ди. и транс пор тот при до не су ва 
кон за га ду ва ње то, а фа кти те по ка-

жу ва ат де ка ма ке до ни ја уве зу ва 
про из во ди што ги има во го ле ми 
ко ли чи ни или има мно гу по вол но 
под неб је за нив но про из водс тво. 
Во исто вре ме, се соз да ва ат и 
не ед на кво сти, при што го ле ми те 
до ми ни ра ат и за га ду ва ат, а ма ли те 
про па ѓа ат и не мо жат да се из бо-
рат за да оп ста нат.
Во раз ви е ни те зем ји јав но се 
ди ску ти ра за овие проб ле ми, 
ка ко и за тоа кое е нај о држ-
ли во то си стем ско дол го роч-
но ре ше ние и ве ќе глас но се 
по ста ву ва пра ша ње то - ка ко 
да им оста ви ме здра во нас-
ледс тво на на ши те вну ци. 
та ка на ре че ни те ал тер на тив-
ни мо де ли за ку по про даж ба 
ка ко од го вор на овие проб-
ле ми са мо и ни ци ја тив но поч-
ну ва ат да се де фи ни ра ат во 
све тот уште во 1970 го ди на и 
ту ка во ди Ја по ни ја, а по 1980 
го ди на тие се раз ви ва ат и во 
Евро па, Ка на да, а од не о дам-
на и на Бал ка нот. нив ни от 
фо кус не е са мо да ја ос тва ру-
ва ат сво ја та пра ктич на цел на по-
сто е ње, ка ко на ба вка на ор ган ски 
про из во ди, ту ку чле ну ва ње то во 
нив е и ди ре ктен на чин за изра зу-
ва ње кри ти ци зам кон акту ел ни от 
до ми нан тен на чин на одг ле ду ва ње 
хра на. 
Ед но од глав ни те на че ла на 
ал тер на тив ни те мо де ли за 
на ба вка на хра на е про из-
во дот да овоз мо жи ди рект-
на вр ска ме ѓу ку пу ва чот и 
лич но ста што ја про из ве ла 
хра на та, а со тоа и со зем ја та 
што го одг ле да ла про из во-
дот. 
Во раз лич ни зем ји овие ини-
ци ја ти ви но сат раз лич но име 
и мо же да има ат ма ли раз ли-

ки во на чи нот на ор га ни за-
ци ја, но вред нос ни от си стем 
се ка де е сли чен или ист. 
за дру ги те (или ко о пе ра ти-
ви ка ко што се на ре че ни во 
за пад ни те зем ји) се ва ков 
вид гру пи гра ѓа ни здру же ни 
фор мал но или не фор мал но. 
Чле но ви те на за дру га та се и 
нив ни сопс тве ни ци со пра во 
на глас, кое го здо би ва ат 
пре ку ед но кра тен па ри чен 
влог, кој се вра ќа во це лост 
до кол ку не кој член ре ши да 
за ми не. Со тоа, се кој член 
има ди рект но вли ја ние кон 
на чи нот на кој се ра ко во дат 
актив но сти те во за дру га та. 
До кол ку се ос тва ри про фит 
со ра бо те ње то на за дру га та, 
тој се ко ри сти во сог лас ност 
со ста ту тот. 
Во ма ке до ни ја пла ќа ње то 
влог се де фи ни ра во ста ту тот 
на за дру га та, а сопс тве ник е 
се кој член со пра во на глас. 
за дру ги те мо же да би дат 
ма ли, со 50 чле но ви, а има 
и та кви што вра бо ту ва ат по 
де се ти ци ил ја ди ка ко „мон-
дра гон“ во Шпа ни ја  или 
„Џон Лу ис Парт нер шип“ во 
анг ли ја. ако е ре ги стри ра на, 
под ле жи на за ко ни те за тр-
гов ски друш тва, а не фор мал-
ни те гру пи гра ѓа ни функ ци о-
ни ра ат со се ма во лон тер ски 
и не про фит но. Во це нов на та 
по ли ти ка соз да ва ње то на це-
ни те е фер и при фа те но од 
две те стра ни (про из во ди тел 
и по тро шу вач). Стру кту ра та 
на упра ву ва ње и во ед ни от и 
во дру ги от слу чај е хо ри зон-

МИНИСТЕРСТВО ЗА ХРАНА

„До бра зем јjа“ 
за До бра хра на
Офор ме на е пр-
ва та за дру га за 
ор ган ска хра на во 
Ма ке до ни ја, чиј-
што фо кус не е 
са мо да ја ос тва ру-
ва сво ја та пра ктич-
на цел на по сто е ње 
- на ба вка на ор-
ган ски про из во ди, 
ту ку чле ну ва ње то 
во неа е и ди ре ктен 
на чин за изра зу ва-
ње кри ти ци зам кон 
акту ел ни от до ми-
нан тен на чин на 
одг ле ду ва ње хра на

Би ља на Фи ли пов ска

тал на и од лу ки те се до не су-
ва ат отво ре но, со учес тво на 
чле но ви те.
Со ци о крат ски от прин цип е, на 
не кој на чин, кон сен зус, кој се ар-
гу мен ти ра и ди ску ти ра сѐ до де ка 
си те мо жат „да жи ве ат“ со од лу-
ка та, се во лон ти ра на фар ми те по 
жел ба на чле но ви те и се соз да ва 
од нос на до вер ба и на до го вор со 
про из во ди те лот, а хра на та ве ќе не 
прет ста ву ва са мо по тре ба, ту ку и 
збли жу ва ње то со при ро да та. од 
дру га стра на, по и на ку се гле да на 
про це сот на про из водс тво и се це-
ни по ве ќе.
Во на со ка на зго ле му ва ње то на 
одрж ли во ста со нив но то функ ци о-
ни ра ње, ка ко и за по до бру ва ње то 
на еко ло шко то одг ле ду ва ње хра на, 
за дру ги те теж не ат и кон це лос но 
исфр ла ње од упо тре ба на ам ба ла-
жа та, осо бе но пла сти ка та, це лат 
кон це лос но ре цик ли ра ње и ре у-
по тре ба на ма те ри ја лот што мо ра 
да се ко ри сти, а се ор га ни зи ра ат и 
ак ции за со би ра ње ам ба ла жа. 
(автор ка та е ос но вач на пр ва та 
за дру га за ор ган ска хра на во ма ке-
до ни ја „До бра зем ја“).
www.dobra zemja.org
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Втора награда: 

„Вдиши длабоко“, автор Петар Видоевски
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Читам „Лице в лице  затоа што се грижи за 
најранливите категории луѓе од нашето општество. 
Затоа што зборува отворено и без влакна на јазикот, 
што е реткост во денешното новинарско изразување во 
Македонија. Дава шанса за заработка на тие што тешко 
можат да најдат извор за заработка. 
Го почитувам „Лице в лице  затоа што е 

оригинално списание!
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