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Втора награда:
„Вдиши длабоко“, автор Петар Видоевски

Виктор по својот изглед и по своите интереси воопшто не се разликува од врсници
те, но се разликува по нешто друго. Тој никогаш во својот живот не пробал чокола
да, палачинки, сладолед, ореви, јајца, соја, месо или бел леб. Од самото раѓање е на
специјален режим на исхрана, која е исклучително скапа. Неможноста неговиот ор
ганизам да се соочи со внесените протеини на вообичаен начин, го прави нервозен,
бесен, агресивен и плашлив од места со многу луѓе, а во одминат стадиум, болеста
фенилкетонурија може да доведе до физичка и до ментална ретардација.

„Палачинки? Не, благодарам“
Виктор Димитријоски и Бубо Каров

„Ѕвончица во меур од сапуница“
Ива Петревска и Дани Димитровска
И слабиот допир, притисок, малата повреда или гребаница се голема за
кана за кожата на Ива, нежна како меур од сапуница. Најмалите активно
сти во нејзиното детско секојдневие се причина за создавање болни рани
по телото, кои бараат постојана грижа и преврски, но често е зафатена и
слузокожата на внатрешните органи.
Во моментов не постои официјална терапија за епидермолизис булоса.
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Дон Кихот, кој 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“

10 Битка до крајот на животот!

Ретката болест е комплексна состојба. Taa понекогаш подразби
ра 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...

32 Човечкиот лик на бизнисот

Деталните анализи што ги направиле стручњаците недвосмис
лено покажуваат дека учеството на вработените во донесува
њето одлуки води до поголема продуктивност, конкурентност и
пораст. А тоа е целта на секоја економија

36 Која е вашата фер плата?

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 секторот во кој ра
ботат. Покрај зголемување на свеста, оваа алатка има за цел да
ја намали и дискриминацијата на плата меѓу мажите и жените
во компаниите
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Промена на образовниот систем за
трансформација на општеството

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!
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Во новите концепти на образование, дигиталните медиуми не
претставуваат само средство за реализација на образовните
цели, туку се и значаен фактор за комплетно реструктурира
ње на образовниот систем, воведување нови интерактивни и
партиципативни модели на настава, нова образовна педагогија,
континуирано и доживотно учење
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„Добра земја“ за добра храна

Оформена е првата задруга за органска храна во Македонија,
чијшто фокус не е само да ја остварува својата практична цел на
постоење - набавка на органски производи, туку членувањето во
неа е и директен начин за изразување критицизам кон актуелни
от доминантен начин на одгледување храна

Отсуство на
системска, но и на
човечка поддршка

ПРИЈАТЕЛИ НА „ЛИЦЕ В ЛИЦЕ“:

Црвен крст на град Скопје, Свислион, СЕМОС едукација, КОНЕКТ,
Американска стопанска комора, Центар за бизнис психологи
ја - Југоисточна Европа, Mинистерство за труд и за социјална по
литика, Холистик, Меѓународно училиште НОВА, „Пријатели на
образованието“, бурекчилница „Тринити“, С-М дизајн, „Олабај“,
„Лукс интегра“ и до сите што застанаа зад нас.
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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, Асоцијација за истражување
комуникации и за развој ПАБЛИК – „Лице в лице“ ,
„Бојмија“ 1/2/21 1 000 Скопје
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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.

Актуелно
„Лице в лице“ ја одбележа третата Недела
на продавачи на уличен печат
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“ (Strassenfeger), 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“ (Kupfermuckn), 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.
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Деловни идеи
за општествена промена
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.

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

Нирнберг - центар на органската храна

Фото:„NürnbergMesse“

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

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.
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
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Лице в лице со Мирослав Давидовски

Дон Кихот, којj
им пркоси на
ветерниците
на животот
Маја Неделковска

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“
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
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- 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 Културноедукативниот 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.

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

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.
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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.

„ЛИЦЕ В ЛИЦЕ“ ТЕМА
ВО ОЧЕКУВАЊЕ НА СИСТЕМСКИ ПРОМЕНИ И
ПОДДРШКА ЗА ТРЕТМАН НА РЕТКИТЕ БОЛЕСТИ

Битка до
крајот на
животот
Анета Ристеска

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...

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, АнаМарија, 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
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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

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?

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 АнаМарија, 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
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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 АнаМарија.
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

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
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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

Будење на хуманоста
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.
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
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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

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

Се бара усвојување на стратегија
и на акциски план за ретки болести

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.
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

14

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.

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 1015 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

Лавиринт од процедури, стравови
и прашалници...
„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.
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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,

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

Потребни се едуцирани нутриционисти во градинките
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
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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

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.
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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...

„ЛИЦЕ В ЛИЦЕ“ ТЕМА

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

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“

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

18

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 ...

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

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

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
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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

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
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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

21

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“)

„ЛИЦЕ В ЛИЦЕ“ ТЕМА

Пречките како
дополнителна
мотивација
Маја Неделковска

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

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
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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.

Предизвикот со
кофа полна со мраз
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.
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

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

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).
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„ЛИЦЕ В ЛИЦЕ“ ТЕМА

ИНИЦИЈАТИВА ЗА БУДЕЊЕ НА СВЕСНОСТА
– „ГУШНИ ЈА РЕТКОСТА!“

Да не биде
човек сам во
своjј ата борба!
Анета Ристеска

Улогата на јавните личности во иницијативи важни за будење на
општествената свест е огромна, особено затоа што сите тие имаат
публика што верува во нивните искази и дејствувања, велат попу
ларните личности што ја прифатија поканата на „Лице в лице“ да
бидат дел од изложбата на фотографии, чијашто цел е поголема
свест за животот и за потребите на луѓето со ретки болести
„Се разбира дека ќе дојдам, каже
те ми само каде и во колку часот“,
„Сметајте на мене“, „Би можела уште
денес“, „Нема збор. Таму сум“...
Ова беа само дел од одговорите
на познатите јавни личности што
редакцијата на „Лице в лице“ ги
контактираше со цел да ги покани
да бидат дел од изложбата „Гуш
ни ја реткоста!“ која во фокусот ги
стави лицата со ретки болести. 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.
Ѓурѓица, Весна, Виктор, Ива, Игор,
Славче, Дејан, Андреј, Ана-Марија,
Аземина, Марта, Викторија, Бојан,
Маркијан... не го криеја своето задо
волство од можноста да се фотогра
фираат со Бени, Тања, Бубо, Дани,
Кристина, Тони Зен, Индира, Марко,
Вера, Огнен, Пеце, Ребека.
Тие, пак, без двоумење и никаква ре
зерва ја прифатија иницијативата на
платформата за активизам, „Лице в
лице“, на ваков начин да се актуели
зираат прашањата врзани за луѓето
што живеат со ретките болести и нив

„Сини усни“, Ѓурѓица Каева и Бени
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„Дај побрзај!“, Андреј и Марко
ниот третман кај нас.
Насмевки, возбуда, голтка кафе,
малку шминка, многу панделки од
тексас-платно (симболот на ре
тките болести), топла и отпуштена
атмосфера. Инспиративно. Беа тоа
часови на искрени средби, раскажу
вање животни приказни со среќни и
помалку среќни моменти, среќавање
на стари пријатели, градење нови
релации...
Томи зад објективот, преку концептот
на Нешко, го „замрзнуваше“ секој мо
мент што во себе треба да ја понесе
индивидуалната приказна на нашите
сограѓани, кои херојски се спротив
ставуваат на предизвиците што ги
носат ретките болести.
Одвреме-навреме, со креат ивни су
гестии, во работата се „вмешуваа“ и
другите членови на тимот на „Лице
в лице“, Тина, Ане, Маја, Сандра,
Жарче, а десна рака на речиси сите
фотосесии беа и Ирина и Виктор,
главните „виновници“ за изгледот и
за шминката на повеќето фотогра
фирани лица.
Работата, на крај, им ја оставивме
на Зоки, нашиот дизајнер, чијшто
„инбокс“ е полн пофалби, како и
на Руки, заслужна за креативните
интервенции на кавер страниците на
„Лице в лице“.

благодат. Можеби затоа што имам и
лично искуство. На моја 11-годишна
возраст се соочив со ретко заболу
вање во меѓуребрената празнина на
градниот кош, кое ми предизвика
закривување на ‘рбетот и опструкци
ја на белите дробови. Благодарение
на ажурноста на моите родители
и на медицинската грижа, закреп
нав и сега имам само сеќавања, кои
постојано ми тлеат потсет увајќи ме
дека секоја ваква акција бара јавна
поддршка и спознавање за да не би
де човек сам во својата борба – вели
водителот и колумнист Огнен Јане
ски, кој е и на насловната страница
на ова издание на „Лице в лице“.
Големиот поддржувач на нашата
платформа се фотографираше со
младата Аземина, која се соочува со
болеста на Гоше. Вели дека двајцата
дома си заминале со нови сознанија

од дружбата.
- Јас научив многу повеќе за нејзина
та ретка болест. И пренесов искуство
дека насмевката е најголемиот лек за
страшни болки – духовни и физички.
Таа, пак, ми пренесе детска ведрина,
која постојано треба да си ја обнову
ваме. Благодарен сум ѝ за тоа – вели
Огнен.
Улогата на јавните личности е огром
на во вакви иницијативи, додава тој,
особено затоа што секоја од нив има
своја публика, која верува во него.
- Молкот на јавните личности е се
риозно „злодело“ кон публиката. Во
нашето општество, генерално, можам
да кажам дека повиците на јавните
личности за хуманост и за хумани
дела е на високо ниво. Но, само во
хуманиот дел на битието на јавната
личност. Не и во другите аспекти,
каде што е потребно да се истакнат
себеси како загрижени граѓани за
случувањата околу нив. Затоа што и
јавните личности, пред сѐ, се граѓа
ни. Ги користат истите шалтери како
и другите. А секогаш има време...
Само ставете си во главата една ра
бота - и Мајка Тереза на располагање
имала само 24 часа, колку и сите ние.
И толку – појаснува Огнен.

Да ги отстраниме
стигмите!

Учеството во подготовките на излож
бата „Гушни ја реткоста“, како чест и
задоволство, го дефинираше и Петар
Младеновски, македонски музичар,
член на популарната македонска
ска-панк група „Суперхикс“, попоз
нат како Пеце.

Молкот може да биде
злодело

Сите личности од јавниот живот што
ја прифатија поканата за учество,
и кои се познати по своите хумани
гестови, велат дека оваа акција им
оставила силен впечаток.
- Овој потфат го доживеав како

„Те разбирам!“, Игор Пармаковски и Кристина Арнаудова
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- Не добивам редовно вакви пока
ни, а би сакал да сум почесто дел
од вакви иницијативи, се разбира,
ако не сме презафатени во одреден
период. Инаку, ова е супер акција,
чијашто цел е очигледна и јасна - да
им пристапиме на сите тие личности
што се „ретки“ како кон сите вооб
 и
чаени личности што ги познаваме и
со кои комуницираме, се дружиме,
со кои работиме. Да ги отстраниме
стигмите, и тоа што побрзо! – вели
Пеце.
Секоја јавна личност што во себе има
малку душа и здрав разум би требало
да биде дел од што повеќе вакви ак
ции и иницијативи, додава тој.
-Но, сум имал и сит уации во кои сум
морал да одбијам некаква покана
за слични акции и сум наишол на
целосно неразбирање од тие што ме
поканиле, па дури и ми биле спушта
ни слушалки, а сум морал да одбијам
од оправдани причини.Така што, не
е секогаш лесно да си јавна лич
ност. Кога половина од моите колеги
би поддржале барем по една ваква
акција годишно, би имале добар
просек! – тврди нашиот музичар, кој
се фотографираше со тинејџерките,
Викторија Пенова од Валандово, која

немањето доволно финансии (како
најчест изговор на инстит уциите или
на поединците), сепак не е појдовна
точка. Појдовната точка тргнува од
заинтересираноста, преземањето
иницијатива, разработка на прис
пособливи законски решенија, на
крајот на краиштата, од обично со
чувствување – вели таа.

Користење на славата
за возвишени цели

„Предизвик“, Дејан Анѓелески и Индира Кастратовиќ
боледува од ФОП и со Марта Васиќ,
која има Штрумфел Синдром.
На прашањето дали во време на тр
ка за егзистенција, човекот станува
помалку општествено одговорен и
има помалку обѕир кон поранливите
слоеви, македонскиот музичар одго
вара дека тоа е, сепак, прашање на

индивидуална свест и совест.
- Не можеш да им се лутиш на луѓето,
земени како колектив, во услови на
трка за егзистенција. За каква оп
штествена одговорност на индивиду
алецот зборуваме кога општеството
одамна крева раце од самите инди
видуи? Овие параметри се долго вре
ме изместени и треба да се направи
комплетна ревизија и реорганизација
на многу нешта во системот. Значи,
прво самиот систем и држава да се
грижи за најранливите, а, секако, и
паралелно, со тоа секој како индиви
дуа да помогне – вели тој.

„Гушни ја реткоста!“, Ана–Марија и Вера Милошевска
решенија, дури и од најмал размер.
И најмалата помош е едно олесну
вање. Во нашата земја вниманието е
сосема отсутно од поголемиот дел
од случувањата и од современите
проблеми на човекот денес, гене

рално. Така што основните човекови
права се сѐ уште загрозени, па што
остана за маргинализираните групи
на луѓе. Во суштина, сѐ се сведува на
фактор човек бидејќи недоволното
посвет ување на проблемите поради

Излегување од личниот
и стеснет видокруг

Позитивни реакции доаѓаат и од Ве
ра Милошевска, вокалот на нашиот
познат музички состав, „Љубојна“,
која во рамки на оваа иницијатива
се фотографираше со 13-годишната
Ана-Марија која боледува од РЕТ
Синдром.
Вели дека „Гушни ја реткоста!“ е
една од акциите што имаат за цел да
ѝ ги отворат очите на јавноста, и тоа
токму лице в лице да ја соочат и со
туѓите проблеми, надвор од личниот
и стеснет секојдневен видокруг.
- Тоа е, всушност, главниот придо
нес што една јавна личност би го
овозможила. Јас лично сум поддр
жувач на иницијатива што помага да
се соочуваме со проблемите на тие
што се „најтивки“ во општеството, а
се судираат со безброј пречки во се
којдневниот живот, за да се наоѓаат

„Треперење“, Славче Шоповски и Тони Зен
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„1:10.000“, Бојан Чунде и Ребека
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Боно Вокс, Дејвид Бекам, Џорџ Клу
ни, Елтон Џон, Бил Гејтс, Анџелина
Џоли, Миа Фароу, Бен Афлек... се
само некои од светски познатите
имиња што учествуваат и организи
раат големи хуманитарни акции за
да им се помогне на најразлични
маргинализирани групи.
Држат хуманитарни концерти, ку
пуваат медицинска опрема, делат
ќебиња и опрема за преживување
во алармантни ситуации, основаат
фондации, ја бричат главата во знак
на поддршка на болни деца, покри
ваат лекувања, купуваат домови и ја
подигнуваат јавната свест.
Но, ваквата посветеност и свесност
не е туѓа ниту за регионов, а еден од
многуте примери е и тој на познати
от српски актер Драган Бјелогрлиќ,
кој пред една година организираше
дружење со децата со Хантеров
синдром, а со ваквиот хуман гест го
сврти вниманието на јавноста кон
здравствените проблеми што ги има
ат седумте деца во Србија, чијашто
терапија не беше финансирана од
државата.
Во овој потфат Бјелогрлиќ го следеа
и сите други актери од екипата на
филмот „Монтевидео“, со цел да
се упати апел до Министерството
за здравство за поголема грижа за
овие деца. За целите на оваа благо
родна мисија тие одиграа и повеќе
од 30 добротворни натпревари.
Хантеровиот синдром е ретка, ге
нетска болест и болест на метабо
лизмот, која не остава надворешни
последици кај децата. По раѓањето
изгледаат здраво, но поради недо
стиг од ензими што ги разложуваат
шеќерите на прости шеќери, им
откажуваат органите, а не ретко до
аѓа и до оштетување на централниот
нервен систем.

„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

Во писмо што го напишал уште во
далечната 1657 година познатиот
англиски доктор Вилијам Харвеј (15781657), 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

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.

ОДГОВОРНА ИДНИНА

Од его до еко
Небојша Илијевски

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

28

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
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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
реализираат. Дополнително, тој
знаел оваа своја вештина да ја
стави во контекст на актуелните
еколошки, социјални и духовнокултуролошки 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.

„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 духовнокултуролошка 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, духовнокултуролошката 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

30

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“.

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 џезансамблот во кој музичарите се
способни да ги слушнат другите

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
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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)

ОДГОВОРНА ИДНИНА

Човечкиот лик
на бизнисот
Верица Јорданова

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
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
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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

профитот во заедницата, за општо
добро. Глобален тренд, кој, за
среќа, пристигна и во Македонија,
е инфилтрирањето на социјалното
претприемаштво меѓу младите
претприемачи. Растечката стартапсцена 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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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“
48,6%

ДА

ДАЛИ ДОБИВАТЕ БАРАЊА
ЗА ПОМОШ/ДОНАЦИИ ?

НЕ

Компаниите донираат
она што и е најлесно и
најпогодно во моментот

49,7%

51,4%

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“.

ДАЛИ СТЕ ДАЛЕ
НЕКОЈА ДОНАЦИЈА ВО
ИЗМИНАТА 1 ГОДИНА ?

ДА

НЕ

50,3%

Најмногу се донира за
хуманитарни цели

3,0%

МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА

ПОМОШ НА ЛИЦА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ

4,0% ОБРАЗОВАНИЕ (РЕНОВИРАЊЕ УЧИЛИШТА, ОПРЕМА ИТН.)
4,3% ПОМОШ НА ЛИЦА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ

32,3%

7,3%

ДРУГО

11,9%

57,2%
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0

СПОРТ

23,2%
5

10

15

20

НЕ

ЛЕКУВАЊЕ НА ДЕТЕ

7,6%

КОЛКУ БЕШЕ ГЕНЕРАЛНО ТЕШКО ДА СЕ
ИСПОЛНАТ ОБВРСКИТЕ КОН ФИРМИТЕ
КОИ ВИ ДАЛЕ ДОНАЦИЈА?

ПОМОШ ЗА СИРОМАШНИ

15,9%

ДА 92,2%

ЛЕКУВАЊЕ

76,2% Не беше воопшто тешко
76,2% Не беше тешко
само
76,2% Беше
малку тешко
76,2% Беше тешко

14,3%

23%

201 ДО 500

501 ДО 2.000

25,5%

24,8%

2.001 ДО 5.000

8,7%

ВРАБОТУВАЊЕ НА МЛАДИТЕ

ПОМОШ НА ЛИЦА
СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ

4,85
ПОМОШ ЗА СИРОМАШНИ

4,24

4,28
ЖИВОТНА СРЕДИНА

3,97

3,74

?%

+ 20.000

1,2%

4,93

ПРОМОВИРАЊЕ НА
ЧОВЕКОВИ ПРАВА

5.001 ДО 20.000

(Просечна оценка од 1 до 5)

ДА 76,2% НЕ 23,8%

НЕПОГОДИ
10,7% ХУМАНИТАРНИ
(ПОПЛАВА, ИТН.)

ПАРИ

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

51 ДО 200

ДО 50

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

ДАЛИ ВИ БАРАТ ДА ГИ ПРОМОВИРАТЕ?

10,4% ИЗГРАДБА
НА ВЕРСКИ ОБЈЕКТИ

10,5%

Компаниите знаат
што е ГО, но ретко
соработуваат со нив

ГО сметаат дека тешко се
доаѓа до донации од
компаниите

9,5% КУЛТУРНИ НАСТАНИ

УСЛУГИ

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.

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

Приближна вкупна
вредност на донациите
на годишно ниво

ИНФРАСТРУКТУРА
ВО ОПШТИНАТА

35 3,31

СТИПЕНДИРАЊЕ
ТАЛЕНТИРАНИ УЧЕНИЦИ

4,46
НАУЧНО ИСТРАЖУВАЊЕ

4,00
КУЛТУРА

СПОРТ

3,87
ИЗГРАДБА НА
ВЕРСКИ ОБЈЕКТ

3,17

3,79
ДЕМОКРАТИЈА И ГО

2,85
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Коjа е вашата
фер плата?
Благица Петрески

Развиена е вебалатка „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

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 вебалатка „Едплако-Мк“ (EdPlaKoMk) (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)
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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.
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Осуден на криминал
никогаш не барал да

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 30годишниот 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
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- 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 „социоекономската 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.

www.street-papers.org / Surprise - Switzerland

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.

ОБРАЗОВАНИЕ

одбранета Автономија!

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).
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Фотографии: Томислав Георгиев, Весна Илиевска
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ОБРАЗОВАНИЕ

(Не)искористени
шанси
Маја Керамитчиева

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

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
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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

Секоја година по околу
30 студенти заминуваат
во Франција

- 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.

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
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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)

Повеќе од пет милиони
европски студенти
поминале низ „Еразмус“
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/erasmusplus 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.

ОБРАЗОВАНИЕ

Промена на
образовниот
систем за
трансформација
на општеството
Марина Василева

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
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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“)
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Наставниците не знаат
како да ги спроведат
своите идеи
Во рамките на истражувањето
на СРИ интернешнел (SRI International / 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 информатичкокомуникациски 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.

АКТИВАРТ

Ружица Мандичевска - Руки Чуки

Цртежи што jј а
смируваат и
веселат душата
Маја Неделковска

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

Фото: Скопје се носи

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.

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

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
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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

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.
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

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.
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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.

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
... 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,
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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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АКТИВАРТ

Развој на
таленти и на
критичка мисла
Во програмата нас
ловена како „Откри
ваме, градиме, за
едно сме“ во која се
вклучени ученици
од неколку средни
училишта во Скопје,
активностите што се
спроведуваат ја ко
ристат креативноста,
алатките на уметно
ста и медиумското
образование во насо
ка на зближување на
различностите, над
минување на предра
судите и во развојот
на критичката мисла

скопските средни училишта промови
рајќи ја богататa разновидна култ ура
како и алатка за заедничкото грaде
ње богато и разновидно култ урно
општество – објаснува режисерката
Наташа Поплавска, иницијаторка и
координаторка на програмата.
Дејана Николовска од средното учи
лиште „Раде Јовчевски – Корчагин“
нагласи дека е непроценливо важна
шансата да се биде дел од ваква
иницијатива од која има придобивки
во неколку насоки – развој на тален
тот, можност за дружење со ученици
од различни средини и здобивање
вештини што ќе ѝ бидат корисни во
животот.
- По ова, побогата сум со искуство и
поподготвена за тоа со што сакам да
се занимавам цел живот, а тоа е теа
тарот – вели Дејана.
Заокружувањето на првата фаза
од годинашниот проект се случи на
Отворениот креат ивен ден на крајот
од февруар
 и, во Театар Комедија во

Скопје, кога беа одиграни „Бегал
ка“ од Васил Иљоски и „Лонг плеј“
од Горан Стефановски, во изведба
на средношколци од шест скоп
ски училишта („Јосип Броз - Тито“,
„Раде Јовчевски - Корчагин“, „Боро
Петрушевски“, „Орце Николов“, „Ар
сениј Јовков“ и „Никола Карев“). На
настанот беа презентирани и виде
оан
 имации на средношколците и на
тој начин беше претставена нивната
креат ивна работа во текот на рабо
тилниците.
Режисерката Поплавска нагласува
дека драмските текстови се избра
ни со цел средношколците да се
запознаат со македонската битова
драма и со современата македонска
драмат ургија.
- Сметавме дека со работа на драм
ски текстови учениците ќе можат
одблиску да се запознаат и да ја
осознаат сценската уметност. Тие
што ги посет уваа филмските рабо
тилници се запознаа со основните

Истражување на креативната страна
и на моќта на филмот и на театарот,
на влијанието на медиумите и на
важноста на медиумската писменост,
работилници за овие три области, на
менети за средношколци, ги образу
ваат младите, ја подигнуваат јавната
свест, толеранцијата и почитта на
правата на различностите на локал
но и на регионално ниво.
Во програмата насловена како
„Откриваме, градиме, заедно сме“, во
која се вклучени ученици од неколку
средни училишта во Скопје, а веќе
втора година ја спроведува Здруже
нието за развивање на уметност и
на култ урна соработка „Арт медиа“,
активностите што се реализираат
ја користат креативноста, алатките
на уметноста и медиумското обра
зование во насока на зближување
на различностите, надминување на
предрасудите и во развојот на кри
тичката мисла.
Работилниците се водени од струч
њаци во полето на театарот, филмот
и на медиумите, а во процесот се
вклучени и професори од средните
училишта.
- Младите учат да го користат теа
тарот, филмот и медиумите со цел
да помогнат во промоцијата и во
докажувањето на правата на етнич
ките заедници правејќи ги повидливи
различните етнички групи и нивната
култ ура. Истовремено, проектот има
за цел да ги образува младите во
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алатки за создавање филм и изра
ботија кратки филмчиња како вежби
– додава таа.
Учениците што учествуваат на филм
ските работилници учеа како се
создава филмско дело и сите детали
што го следат процесот, уредување
видеа и постпродукција .
Андреј Блажевски од училиштето
„Орце Николов“ рече дека го фас
цинира моќта на денешната техно
логија, специјалните ефекти што се
користат во филмовите, а, од друга
страна, како што нагласи, филмовите
се и медиум преку кој се испраќаат
најразлични пораки.
- Сето ова заедно ми беше доволен
предизвик да станам дел од филм
ската работилница – вели Андреј.
Учесниците на работилниците за
медиумска култ ура, покрај тоа што
добија основни информации за
моќта и за влијанието на медиумите
и за важноста да се биде медиум
ски писмен како основа за критичко
размислување, научија и како да ги
претстават и да известуваат за наста
ните на своите другари од другите
работилници. Така, тие изработија
соопштенија за јавноста за настанот
Отворен креативен ден.
Ардит Бина од училиштето „Јосип
Броз – Тито“ објасни дека пред да
стане дел од овие работилници, и тој
и неговите другари, премногу наивно
гледале кон медиумите.
- Постои разлика меѓу тоа што се пи
шува и пренесува во медиумите и тоа
што се случува реално. Сега, мојата
перцепција кон тоа што ми се серви
ра е сосема поинаква – вели тој.
Првата година во спроведувањето на
„Откриваме, градиме, заедно сме!“
се спроведоа креативни работилни
ци за театар и за филм со ученици од
скопските средни училишта „Никола
Карев“, „Зеф Љуш Марку“ и „Здравко
Цветковски“, во партнерство со Маке
донска опера и балет, Музеј на град
Скопје, НВО „Порта“ и Универзална
сала Скопје.
Проектот е поддржан од Град Скоп
је, а оваа година и од холандската
амбасада, додека минатата годи
на беше поддржан од програмата
„Цивика мобилитас“, која се спрове
дува со поддршка од Швајцарската
агенција за развој и за соработка во
Македонија.
(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
Анета Ристеска

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

„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
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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
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.
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И Алекс Фергусон чита улично списание

Дејвид Мекдонел
Фото: Фил Нобл

Во ексклузивно ин
тервју со „Биг ишју“,
избувливиот пора
нешен тренер на
Манчестер јунајтед
зборува за својот
живот по Јунајтед
откривајќи дека
ужива во пензио
нерските денови и
во предизвиците
што се над мена
џирањето во фуд
балот. Открива и
дека е голем обо
жавател на улични
те изданија

Жестокото присуство подолго од
четврт век и уникатниот успех го
направија Алекс Фергусон икона на
англискиот фудбал. Сега, 18 месе
ци по пензионирањето, сер Алекс
Фергусон се отвори и вели дека е
отпуштен и дека веќе не се возбудува
кога ги гледа Манчестер јунајтед.
Гигантите од „Олд Трафорд“ доживе
аја тежок перио
 д откако Фергусон го
заврши своето дваесет и шест и пол
годишно владеење. Тука беше и де
баклот со Давид Мојес, како и новиот
шеф Луј ван Гал, кој сè уште се бори
да ја наметне својата филозофија.
Најуспешниот шеф на Јунајтед и
според некои најголем менаџер што
постоел воопшто, вели дека видел
напредок оваа сезона и верува дека
клубот покажал „многу добар фуд
бал“ под водство на Ван Гал, особено
во тесниот пораз од Манчестер сити.
Во ексклузивно интервју, Фергусон
отворено зборува за својот живот по
Јунајтед откривајќи дека ужива во
пензион
 ерските денови и во предиз
виците што се надвор од менаџира
њето во фудбалот.
- Навистина, уживам. Сега можам да
отидам и да го гледам тимот без да
се возбудувам. Иако пред одредено
време загубивме од Сити, одигравме
добро. Имаше многу добар фуд
бал. Да бевме 11 (Крис Смолинг го
напушти теренот пред полувремето),
којзнае? – вели Фергусон.
Тој објаснува дека сега ужива во
фудбалот, но и со семејството, со
пријателите и ужива во пензионер
ските денови.
- Сега сум амбасадор за Јунајтед и
дел од бордот директори на клу
бот, така што сè уште гледам многу
натпревари. Ми недостигаат закач
ките во гардеробите, секако, тука
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Тој раскажува дека како амбасадор
на УНИЦЕФ и преку партнерството
со „Манчестер јунајтед“, кое трае 13
години, насловено „Обединети за
УНИЦЕФ“, посетил многу проек ти.
- Слушнав како се уриваат маките на
младите луѓе, особено на сирачиња
та. Сега ќе се фокусирам повеќе на
Обединетото Кралство. Посветен сум
на повеќе добротворни организа
ции во Манчестер, како и на развојот
на „Хармони роу јут клаб“ во Говен
(каде што пораснал) - објаснува Фер

се и натпреварувачите, но и целиот
персонал. Сите тие прекрасни луѓе,
хигиеничари, готвачи, луѓе од адми
нистрацијата, вработените. Сите тие
се, навистина, пристојни, чесни луѓе.
Сега не ги гледам толку често колку
порано – вели Фергусон.
Популарниот тренер, можеби, веќе
не е „програмиран“ да се буди в
зори, како што правеше кога беше
главен во Јунајтед. Тој веќе не е ни
прв човек на тренинзите, но негови
от распоред останува немилосрден
за човек што наврши 73 години пред
новогодишната вечер.
- Во пензија? Кој е во пензија? Јас
сум позафатен од кога било – се
шегува Фергусон, чијшто распоред
вклучува учество во „Рајдер купот“
во неговата родна Шкотска и под
несување охрабрувачки говор пред
настанот за овој тим.
- Веројатно тоа е мојата последна от
стапка во пензионирањето. Не морам
да станувам толку рано, но, сепак, се
будам порано. Претпоставувам дека
пензионирањето ме прави исто толку
зафатен, но притисокот не е посто
јан како кога го менаџирав Јунајтед.
Сè уште ја користам салата за вежба
ње, а утрово возев велосипед. Важно
е да останам во форма – вели тој.
Во интервјуто за „Биг ишју“, Фергу
сон раскажува и дека тој се вклучил
во повеќе добротворни вложувања
по пензионирањето и го открил вос
хитот за магазинот, кој работи за да
се најде решение за бездомниците.
Земајќи го ноемвриското издание на
„Биг ишју“ од купот писма што се на
неговата маса во канцеларијата, тој
вели:
- Никогаш не сум одминал продавач
на „Биг ишју“ на улица бидејќи тие
луѓе не просат туку се обидуваат да
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гусон.
Тој вели дека е патрон на клубот и
дека веќе собрале 1,6 милион фунти
за да изградат терен за „Стејт оф
арт“.
- Имам и своја добротворна органи
зација и сè уште држам многу говори
обидувајќи се да соберам пари за
добротворни цели – раскажува тој.
По пензионирањето, Фергусон ги
прошири своите хоризонти и сега
држи предавања на студентите на
„Харвард бизнис скул“ за своите
менаџерски и лидерски техники и
подготвува книга.
- Уживам во тоа. Бев во Бостон не
одамна, каде што разговарав со
професорите од факултетот, каде
што кажав дека инспирацијата е исто
толку важна колку и образованието.
Зборувавме малку и за тоа како ги
одбираме ѕвездите на иднината и ка
ко ги негуваме, нешто што го правам
целиот мој живот во фудбалот – рас
кажува тој.
Фергусон се присет ува и на првиот
пат кога го забележал Пол Сколс:
- Премногу е мал, помислив. Но
тогаш сфаќате колку е важно да се
негува талентот, за што и ќе бидете
наградени. Тоа е фантастичен пре
дизвик– вели тој.
Понатаму, Фергусон се присет ува и
на други фудбалери.
- Отсекогаш сум бил благословен со
добра меморија, но Патрис Евра?
Тој е човек со мозок. Тој може да
зборува пет јазици и беше голема
помош во гардеробите. Прекрасен
човек. Татко му бил дипломат, а тоа
се гледаше. Диего Форлан, пак теч
но зборува пет јазици. Претходно
годинава, кога потпиша за Осака, ми
кажаа дека се подготвувал една не
дела за да даде петминутно интервју
за медиумите на јапонски! Тоа беше
импресивно!
Фергусон ја обнови својата послед
на автобиографија додавајќи две
нови поглавја, кои се однесуваат на
првата година од неговото пензион
 и
рање. Тој открива дека Французинот
Дидие Дешамп ги натерал своите
играчи да ја прочитаат книгата пред
Светското првенство во Бразил мина
тата година.
- Патрис ми се јави и ми кажа дека
тоа е дел од нивните подготовки за
бразилскиот куп во јуни, Дешамп ги
терал сите од француската екипа да
ја прочитаат книгата. Евра, пак, вели
дека било одлично тоа што по пет
минути откако почнале да ја читаат,
се изнаспале како никогаш дотогаш!
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Никогаш не сум
одминал продавач
на „Биг ишју“

застанат на нозе.
Понекогаш, кога имаат уште една или
две копии, им давам десетка и ги поз
дравувам бидејќи тие ќе сакаат да ги
продадат своите последни копии и
да добијат повеќе пари – вели тој и
додава дека сака и да ги чита тексто
вите во списанието.
- Како велат овде? – прашува и го пог
леднува списаниет о – Раката горе, не
долу. Тоа е одлично.

ЗЕЛЕНА РЕПУБЛИКА

Воздухот не
одржува во живот,
но истовремено
и не убива

Валентина Стојанчевска

Дод ек а надлежните
се во зимски сон,
21-годиш ен студ ент,
секојдневн о, секој час,
ја информира и
предуп редува маке
донската јавн оста за
воздухот што го дише.
Сега веќ е нема дилеми
дек а воздухот е
загаден, но се уште ни
недостига лек

Македонија уште пред неколку ме
сеци го „освои“ признанието држава
со најзагаден воздух во Европа, а
најновите анализи и споредувањето
со другите држави укажуваат на тоа
дека цврсто сме го грабнале и не
го даваме никому. Колку и да звучи
парадоксално, во живот и поната
му нѐ одржува воздух што е штетен
по нашиот живот. Ама, друг, за жал,
немаме.
Засега единствениот сојузник на
граѓаните се ветерот и снегот, кои
одвреме-навреме го прочистуваат.
За да не бидеме оставени на ми
лост и на немилост на временските
околности, неколку илјади граѓани
го дигнаа гласот против загадување
то, но другите, како и државата, се
чини, сѐ уште се во зимски сон. Се
најавуваа низа мерки и активности,
се поставуваа мерни станици, но ква
литетот на воздухот што го дишеме
и понатаму покажува дека тапкаме
во место. Очигледно е дека работите
не можат да се сменат преку ноќ, но,
сепак, е јасно дека треба да се почне
од некаде.
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СТУДЕНТ ЈА КРЕВА СВЕСТА
ЗА ЗАГАДЕНИОТ ВОЗДУХ

за животна средина и сфатив дека
многу тешко можам да дојдам до
конкретни податоци, посебно не од
мобилен уред. Бидејќи тие подато
ци беа достапни преку програмата
„Отворени податоци“, решив да си
направам апликација за мене што ќе
ми ги прикажува тие податоци. По
неколку дена решив да ја објавам за
сите надевајќи се дека барем малку
ќе ја подигне свеста кај луѓето за тоа
до кој степен го загадуваме воздухот,
кој секој ден го дишеме, и за неполн
месец има повеќе од 9.000 корисни
ци што се информираат преку неа вели студентот Горјан Јовановски, за
„Лице в лице“.
Тој истакнува дека „Мој воздух“ на
стојува да го поедностави пристапот
до мерењата и со помош на визуел
ни показатели, објаснети поими и
препораки, да ги натера граѓаните
да размислат дали да одат со авто
мобил, велосипед или со градски
превоз следниот пат кога ќе сакаат
да излезат.

Оваа апликација презема информа
ции од 17 мерни станици поставени
низ цела Македонија. Информациите
се освежуваат на секој час, а покрај
бројките што ја покажуваат загаде
носта, следува и детално објаснува
ње што влијае на нив и кое е дозволе
ното ниво.
Апликацијата ги покажува и причи
ните за загаденоста и ги информира
граѓаните за мерките што можат да
ги преземат во случај на екстремно
загадување на воздухот. На пример,
во моментот на пишувањето на тек
стов, кога го проверивме воздухот во
Тетово, податоците покажуваа бројка
од 169 микрограми на кубен метар
ПМ 10 честички во воздухот, а дозво
лената граница е 50. По ова, пак, се
појавува и препораката сите граѓани
да избегнат престојување на отворе
ни места, а на мали деца, бремени
жени и на стари лица им се препора
чува да не излегуваат без потреба.
За сите што не се сопственици на
уред со оперативен систем „андро

Еден од првите чекори, секако, е ин
формирање на јавноста. Во ваква ми
сија за подигање на свеста од пред
еден месец случајно, но засега многу
успешно, се впушти 21-годишниот
студент на ФИНКИ, Горјан Јованов
ски. Трагајќи по информации за тоа
колку ни е загаден воздухот, сфатил
дека тие податоци што ги сервира
ат надлежните инстит уции се многу
нејасно и конфузно претставени, па
затоа самиот си направил аплика
ција за „андроид“ „Мој воздух“, која
на едноставен и разбирлив начин
известува за квалитетот на воздухот
во неколку градови во Македонија.
За разлика од резултатите презенти
рани од Министерството за животна
средина, кои често се прикажани
конфузно, апликацијата „Мој воз
дух“ овозможува чист и едноставен
преглед на нечистиот воздух што го
дишеме.
- Идејата ја добив кога се обидов да
се информирам за загаденоста од
веб-страницата на Министерството
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ид“, „Мој Воздух“ има и своја вебверзија.
Нашиот соговорник додава дека не
говата апликација, можеби, нема да
го прочисти воздухот, но сега, како
што вели, барем знае што дише. Тој
посочува дека неговите врсници тре
ба да бидат поактивни и да се избо
рат за колку што е можно поздрава
животна средина.
- Секако, верувам дека младите
треба да преземат иницијатива за
заштит ување на воздухот. Скопје има
прилично лоша местоположба, во
која ретко има ветер, затоа нам ни е
оставено да се соочиме со загаду
вањето. Користењето велосипеди и
јавен превоз многу помага во целта,
како и правилното греење на дрва во
домаќинствата, за што младите може
да ги информираат и едуцираат по
старите лица - истакнува Јовановски,
кој покрај тоа што студира, веќе пет
години професионално се занимава
со програмирање.
Тоа што можете секој ден да го ви
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дите на апликацијата „Мој воздух“,
неодамна ни го презентираше и
Светска банка, а со најнови шокант
ни резултати излезе сајтот „Нумбео“
(Numbeo), според кој главниот град
на Македонија е на врвот на најза
гадени европски градови. Според
податоците на оваа веб- страница,
која ги собира податоците за градо
вите во различни категории, Скопје
е европски шампион во загаденост
„благодарение“ на тешката инду
стрија. По Скопје се Москва, Киев,
Торино и Тирана.
Но, покрај во главниот град, сит уаци
јата е алармантна и во Тетово. Лебди
во воздух прашањето дали овој град
ќе ја доживее судбината на Велес,
каде што загадувањето со години зе
маше данок по здравјето на луѓето?
Алармот го вклучија неколку тетов
ски гинеколози, кои истакнаа дека во
нивната општина е зголемен бројот
на спонтани аборт уси и на трудници
со мртов плод.
И пратеничката на ДПА Мерал Фе

рати од собраниската говорница
зборуваше за штетните влијанија на
воздухот по здравјето на луѓето.
- Загадувањето на воздухот е во
загрижувачки размери и предизвику
ва пораст на бројката на случаи на
белодробни и на кардиоваскуларни
заболувања. Уште еднаш повикуваме
итно да се преземат мерки за да пре
кине ова масовно труење во Тетово и
во околината, што асоцира на гасна
комора - рече Ферати во Собрани
ето.
И од Инстит утот за јавно здравје
неодамна објавија анализа, која
покажува дека во Тетово има тренд
на пораст на циркулаторните и рес
пираторни заболувања. Така, ако
во 2011 година во амбулантите и во
поликлиниките имало околу 230.000
прегледи поради кардиоваскулар
ни болести и болести на дишните
патишта, во 2013 година тој број се
искачил на 340.000 прегледи.
Еден од погласните активисти за
поздрава животна средина е и Ненад
Коциќ, лекар и активист во еколошко
то друштво „Вила Зора“.
- Врз основа на Уставот на Република
Македонија, граѓаните имаат право
да живеат во здрава и чиста живот
на средина. Надлежните инстит уции
имаат обврска или, уште подобро
кажано, се платени да обезбедат
здрава и чиста животна околина, во
Скопје, Велес, Тетово, Битола, Стру
мица... во цела Македонија. Секој
може да нѐ упати и на Караџица и
на Јакупица и на Баба, но ние како
граѓани на оваа држава имаме право
и должност да се бориме за здрава и
чиста животна средина, за сите луѓе
во државата - вели Коциќ.
Тој нема дилема дека загадувањето
на воздухот, почвата и на водата се
поврзани со појавата на спонтани
аборт уси.
- Кога се вршеа испит увања во Велес
беше докажано зголемено аборти
рање и кај луѓето и кај животните.
Најчесто ова се поврзуваше со зго
лемената концентрација на олово во
плацентата на родилките, но не се

помалку штетни и другите загадувачи
на воздухот, како и на почвата и на
водата. Дури и последните анализи
што беа правени во Велес од страна
на ЕУ, покажаа дека имало зголему
вање на бројот на аборт уси и на кон
генитални малформации кај жените
што својата бременост ја воделе во
велешката болница - потсет ува и
предупредува д-р Коциќ.

ВЕЛЕШКАТА ПОЧВА СÈ
УШТЕ Е ПОЛНА СО
ТЕШКИ МЕТАЛИ
Иако велешани излегоа како по
бедници од битката што ја водеа
со топилницата, сепак и по неколку
години сѐ уште не живеат во чиста и
здрава околина. Напротив, резул
татите од анализата на земјата се
застрашувачки. Тимот професори,
Златко Панчевски, Трајче Стафилов
и Катерина Бачева од Инстит утот по
хемија направија стручно истражува
ње, „Дистрибуција на тешки метали
во некои зеленчуци произведени во
близина на топилница за олово и за
цинк“.
Истражувањето покажа дека луѓето
што живеат околу згаснатата топил
ница дишат воздух што е преку 10
пати позагаден од дозволеното, а
јадат зеленчук со присуство на тешки
метали. Поточно, примероците пока
жале дека, практично, нема зеленчук
без високи концентрации на метали.
Топилницата замина во минатото,
но, за жал, не и загадувањето. Токму
затоа од невладината организација
„Грин пауер“, најавија дека правда
та ќе ја бараат во Судот за човекови
права во Стразбур бидејќи никој не
понел одговорност за многуте уни
штени човечки судбини.
Еколошките организации се ед
ногласни дека овие поразителни
податоци, како и сознанијата од
Светска банка, според кои цврстите
честички се одговорни за повеќе од
1.350 смртни случаи годишно, треба
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да нѐ освестат. Затоа излегоа со пре
пораки и со барања до надлежните
инстит уции предупредувајќи ги веќе
да не се компензира со индустриски
те загадувачи и со нивните еколошки
обврски.
Исто така, понудија и неколку реше
нија, односно препорачаа да се за
твори централното градско подрачје
за автомобили, да се ограничи упо
требата на автомобили (забрана на
возилата со стандарди Евро 1, 2 и 3),
потоа предложија јавниот сообраќај
да биде бесплатен и привремено да
се забрани користењето на админи
стративните возила.
Еколозите бараа Министерство
то за животна средина да изврши
контрола на индустриските капаци
тети, Министерството за внатрешни
работи да ја зголеми контролата за
техничката исправност на возилата
во сообраќајот, а Министерството за
здравство да објави листа на бесп
латни лекови за респираторни боле
сти наменети за ранливите групи. Тие
бараат во сите јавни инстит уции да
се забрани употребата на службени
возила. Како системски решенија,
пак, препорачуваат да се зачува и
зголеми градското зеленило, да се
зголеми промоцијата на велосипе
дот како превозно средство бидејќи,
според Европската велосипедска
федерација, еден велосипедист што
поминува по осум километри дневно,
четири дена во неделата, годишно
заштедува 380 литри гориво и 750 ки
лограми јаглероден диоксид.
Дали некои од овие барања и пред
лози ќе бидат прифатени од над
лежните, останува да почекаме. А,
сѐ дотогаш, на големиот пораз ќе нѐ
потсет ува освоеното признание.
Бидејќи почнавме со податокот де
ка Скопје е најзагадениот град во
Европа, да завршиме со уште еден
поставен „рекорд“. Минатата година,
на 15 декември била измерена ре
кордна загаденост од 538 микрогра
ми на кубен метар ПМ 10 честички во
воздухот, или речиси единаесет пати
повеќе од дозволеното.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ХРАНА

„Добра земjј а“
за добра храна

Биљана Филиповска

Оформена е пр
вата задруга за
органска храна во
Македонија, чиј
што фокус не е
само да ја оствару
ва својата практич
на цел на постоење
- набавка на ор
гански производи,
туку членувањето
во неа е и директен
начин за изразува
ње критицизам кон
актуелниот доми
нантен начин на
одгледување храна

Потребата да се држи в рака
органски производ од локални
производители, кои лично ќе ги
запознаете, свесноста за важ
носта од консумирањето ваква
храна и неопходноста од размена
на информации во оваа насока,
создаде неформална задруга
на потрошувачи и во Скопје под
покривот на Автономниот кул
турно-социјален центар (АКСЦ).
Ваквите здружувања не се новина
во светот, а придобивките веќе ги
почувствува Јапонија, но и Европа
и Канада.
Непрофитната „Добра земја“ ги
собра на едно место производи
телите и купувачите, а некои од
членовите на организацијата веќе
остваруваат и акции на волонтер
ска работа кај производителите.
Цените и времето на достава на
органските производи се работа
на договор, а дружењето и споде
лувањето информации меѓу двете
страни е заемно задоволство,
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кое ниеден маркет не може да го
понуди.
Ваквите, алтернативни модели
на поврзување на потрошу
вачите со производителите
произлегуваат од потребата
да се дадат одржливи од
говори и решенија на проб
лемите со кои се соочува
светот, како прекумерното
загадување од земјоделс
твото и транспортот на
производите, отуѓувањето и
целосната раздвоеност на
консументите од производи
телите на храна (однос без
доверба), зголемувањето на
бројот на луѓе со прекумер
на тежина, а истовремено
и зголемување на бројот на
гладни луѓе во светот...
Конвенционалното земјо
делство, пак, резултира во не
повратно загадување и изумирање
на почвата, како и загадување на
подземните води, загубени меѓу
човечки односи и создавање на сѐ
поголема дистанца меѓу консумен
тот и производителот, пополнета
со маркетинг и со многу пестици
ди. И транспортот придонесува
кон загадувањето, а фактите пока

жуваат дека Македонија увезува
производи што ги има во големи
количини или има многу поволно
поднебје за нивно производство.
Во исто време, се создаваат и
нееднаквости, при што големите
доминираат и загадуваат, а малите
пропаѓаат и не можат да се избо
рат за да опстанат.
Во развиените земји јавно се
дискутира за овие проблеми,
како и за тоа кое е најод
 рж
ливото системско долгороч
но решение и веќе гласно се
поставува прашањето - како
да им оставиме здраво нас
ледство на нашите внуци.
Таканаречените алтернатив
ни модели за купопродажба
како одговор на овие проб
леми самоиницијативно поч
нуваат да се дефинираат во
светот уште во 1970 година и
тука води Јапонија, а по 1980
година тие се развиваат и во
Европа, Канада, а од неод
 ам
на и на Балканот. Нивниот
фокус не е само да ја оствару
ваат својата практична цел на по
стоење, како набавка на органски
производи, туку членувањето во
нив е и директен начин за изразу
вање критицизам кон актуелниот
доминантен начин на одгледување
храна.
Едно од главните начела на
алтернативните модели за
набавка на храна е произ
водот да овозможи директ
на врска меѓу купувачот и
личноста што ја произвела
храната, а со тоа и со земјата
што го одгледала произво
дот.
Во различни земји овие ини
цијативи носат различно име
и може да имаат мали разли

ки во начинот на организа
ција, но вредносниот систем
секаде е сличен или ист.
Задругите (или кооперати
ви како што се наречени во
западните земји) се ваков
вид групи граѓани здружени
формално или неформално.
Членовите на задругата се и
нивни сопственици со право
на глас, кое го здобиваат
преку еднократен паричен
влог, кој се враќа во целост
доколку некој член реши да
замине. Со тоа, секој член
има директно влијание кон
начинот на кој се раководат
активностите во задругата.
Доколку се оствари профит
со работењето на задругата,
тој се користи во согласност
со стат утот.
Во Македонија плаќањето
влог се дефинира во стат утот
на задругата, а сопственик е
секој член со право на глас.
Задругите може да бидат
мали, со 50 членови, а има
и такви што вработ уваат по
десетици илјади како „Мон
драгон“ во Шпанија или
„Џон Луис Партнершип“ во
Англија. Ако е регистрирана,
подлежи на законите за тр
говски друштва, а неформал
ните групи граѓани функцио
нираат сосема волонтерски
и непрофитно. Во ценовната
политика создавањето на це
ните е фер и прифатено од
двете страни (производител
и потрошувач). Структурата
на управување и во едниот и
во другиот случај е хоризон
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тална и одлуките се донесу
ваат отворено, со учество на
членовите.
Социократскиот принцип е, на
некој начин, консензус, кој се ар
гументира и дискутира сѐ додека
сите можат „да живеат“ со одлу
ката, се волонтира на фармите по
желба на членовите и се создава
однос на доверба и на договор со
производителот, а храната веќе не
претставува само потреба, туку и
зближувањето со природата. Од
друга страна, поинаку се гледа на
процесот на производство и се це
ни повеќе.
Во насока на зголемувањето на
одржливоста со нивното функцио
нирање, како и за подобрувањето
на еколошкото одгледување храна,
задругите тежнеат и кон целосно
исфрлање од употреба на амбала
жата, особено пластиката, целат
кон целосно рециклирање и реу
потреба на материјалот што мора
да се користи, а се организираат и
акции за собирање амбалажа.
(Авторката е основач на првата
задруга за органска храна во Маке
донија „Добра земја“).
www.dobra zemja.org
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Втора награда:
„Вдиши длабоко“, автор Петар Видоевски

Поради болеста ФОП, мускулите на Викторија се претвораат во коски и таа
сега е фиксирана во определена позиција во својата електронска количка.
При Штрумпфеловиот синдром, пак, мускулите атрофираат, а така движе
њето ѝ станува сѐ потешко на Марта.
Овие прекрасни девојки со класични интереси на тинејџерки ја сакаат му
зиката, постојано се на „Фејсбук“ и на „Вајбер“ и уживаа во шминкањето и
во пеењ
 ето за заедничката, распеана фотографија со Пеце.

„Бенд“- Пеце, Марта и Викторија
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Само малку поенергична прегратка беше доволна причина за
појава на скршена коска или модринка на нејзиното тело.
Недостигот од ензим доведува до наталожување на гошеклетките во органите и во коскената срцевина. Поради тоа,
органите се зголемуваат, а коските се подложни на фракту
ри. Модринки, замор, несвестица се секојдневни возможни
симптоми на лицата со нетретирана болест на Гоше.
Весна пет години е на терапија, има стабилизирана состојба
и води сосема нормален живот.

„Дистанца“
Весна Алексовска и Тања Кокев

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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