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ÏÐÎÅÊÒ
ЗА ОРГАНИЗИРАНИТЕ АКТИВНОСТИ ЗА ЛИЦ   

аниела Паневска и 
Ко с       тадин Пасковски 
требаше да бидат  маке-
донските прет      став-

ници на Ос мите светски 
зимски игри на Спе цијалната 
олимпијада, кои се одр жу-
ваат во јапон скиот град На-
гано. Двајцата ма ке донски 
скијачи можеа да се нат пре-
ва руваат во дисци пли ните 
спуст, велеслалом и сла лом 
со по веќе од 2.600 нат пре ва-
ру ва чи од осумде сет тина 
земји од цел свет. 

Годинава, поради не до-
статок на финансиски сред-
ства, Македонија ја про-
пушти можноста прв пат да  
учествува на овие зимски иг-

Даниела и Костадин имаат по 19 години и тие се 
членови на клубот на Специјална олимпијада 
Македонија од средното училиште "Свети 
На  ум Охридски" во Скопје. 

Покажавме дека навистина добро работиме и де-
ка принципите за инклузија доследно и ре-
левантно ги применуваме, вели дирек торот 
Огнен Стаматоски.

ри, иако тие веќе тра ди ци-
онално, секои чети ри го ди-
ни, се одржуваат во Ја понија. 
Двајцата македон ски прет-
ставници покажаа ус пех во 
две квалификации, кои ми-
натата година се одр жаа на 
Попова Шапка, прак тично за 
време на маке дон ските Зим-
ски олимписки иг ри на Спе-
цијалната олимпи јада. 

ПОДГОТОВКИ

Во комбинација од сите 
дисциплини - спуст, слалом и 
велеслалом тие беа најдобри 
во однос на нивната физичка 
подготвеност, моторика и спо-
собност да влезат во еден ва-
ков сериозен анга жман. 

"Од големата листа од де-
сетина спортисти - вели Ог-
нен Стаматоски, директор на 
Специјалната олимпијада Ма-
кедонија - на крај беа из бра-

ни Даниела и Костадин, како 
најсоодветни претстав ници 
од Македонија. Во ком би на-
ција со нивните спо соб ности 
и тоа што го научија, мислам 
дека е направен до бар из-
бор. Ова требаше да биде  
нивно прво нат преварување 
во зимски спор тови, меѓутоа 
Даниела е се с тран спортист, 
таа има ис клучително добра 
мото рика, одлично игра фу-
дбал, ка пи тен е на нашата 
женска реп резентација. 
Фуд   балската жен ска ре пре-
зентација нас тапуваше на 
Европското пр венство во 
женски фудбал во Лук сем-
бург, каде што во вто рата 
квалификациона група осво-
ивме прво место. Исто така, 
Даниела е добра и во ко-
шарката, а сака и атлетика. 
Костадин, пак, иако веќе пет-
та година скија, за жал, и 
годинава ќе остане дома.  
Кога ста нува збор за тре нин-
зите, зим ските спортови во 
Маке до нија не се доми нан-
тни, така што моравме да ги 
кори сти ме оние услови кои 
Маке донија ги овозможува. 
Се оби довме и направивме 
мак симум што е во нашите 
мож ности за да обезбедиме 
со одветни услови за нивно 
континуирано тренирање во 
Македонија. Тие во кон тину и-
тет имаа суви тренинзи, но 
со па ѓањето на првите сне-

гови ги носевме или на По-
пова Шап ка или во Мав ро во, 
како и во Крушево. Ми слам 
дека од на ша страна, како и 
според тоа што може да 
понуди Маке донија, ово змо-
живме од лич на подго товка 
за нив, иако можеме и по-
добро. Овие де ца требаше 
да бидат и про мотори и 
мотиватори на Ма кедонија во 
светски рамки, да по кажат 
дека се наши до стојни 
претстав ници. Но, нај важно 
од сè беше што тие со 
евентуалниот пре стој во 
Јапонија ќе имаа мо ж ност 
да оства ру ваат мно гу ме-
ѓународни кон такти, сред би, 
долготрајни при јател ства". 

АКТИВНОСТИ

Специјалната олимпијада 
Македонија е формирана на 
17 декември 2002 година по 
осуммесечни подготовки, про     -
должение на иницијативи 
кои уште од 2000 година би-
ле иницирани од страна на 
Канцеларијата во Брисел. 
Оваа олимпијада, како дел 
од големиот меѓународен 
синџир на Special Olympics и 
со својата уникатна програм-
ска заложба, покрива многу 
важен општествено-соци ја-
лен сегмент, маргинализи ра-
ните групи, со посебен ак-
цент кон лицата со ментален 
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хендикеп и други пречки во 
развојот. Нивна крајна цел е 
да им се помогне на лицата 
со интелектуална попрече-
ност да партиципираат како 
продуктивни и почитувани 
членови во општеството, а 
при тоа, нудејќи им фер мо ж-
ности, да ги развиваат и да ги 
демонстрираат своите веш-
тини и таленти преку спорт-
ска обука и натпреварувања, 
како и преземање соодветни 
активности насочени кон зго-
лемување на јавната свест за 
нивните способности и пот-
реби. Специјалната олим пи-
јада Македонија од Офи ци-
јалната олимпијада има пре-
земено 26 спорта, 19 летни и 
7 зимски на светско ниво. На 
национално ниво имаат се-
дум - фудбал, атле тика, ко-
шарка, факултативно пли ва-
ње, велосипедизам и бан г-
мин тон, а од зимските спор-
тови - скијањето.

"Во текот на овие две го-
дини - додава господинот 
Ста      матоски - како гости уче с-
твувавме на игрите во Атина, 
во фудбал, потоа во Босна и 
Херцеговина во пинг- понг. 
Оттогаш па наваму бележиме 
континуиран раст. Во 2003 
година беа Летните олим-
писки игри и тогаш наста-
пивме прв пат на една по-
голема манифестација, со 
чет    ворица спортисти и се 

вративме со златен медал. 
Почнавме веднаш сериозно 
да работиме затоа што ус пе-
авме да обезбедиме квали-
фикациони норми за нашите 
атлетичари и се вративме со 
пет медали- две златни, две 
сребрени и една бронзена. 
Тоа беше практично првиот 
посериозен меѓународен свет   -
ски успех, поттик за сите нас и 
мотивација дека сме на до-
бар пат. На почетокот имав-
ме 100-150 спортисти, а вис-
тинска експанзија се случи 
минатата година кога имавме 
повеќе од 700". 

Како што објасни госпо-
динот Стаматоски, за да ста-
не некој член на оваа Олим-
пијада минува низ осумне-
делен тренинг, при што тре-
ба да учествува минимум на 
еден натпревар. Секако дека 
со нив работи одреден тим - 
спортски тренери, педагози, 
психолози, дефектолози...а сè 
е на волонтерска основа. 
Ова е проширено низ цела 
Македонија. 

"Меѓутоа - вели господи-
нот Стаматоски - најтешко ни 
е да допреме до родителите. 
Тоа е долг процес и јас пов-
торно апелирам до члено-
вите на семејствата да ги 
отворат своите срца и да 
дојдат и да го видат сè она 
што ние го правиме. Да видат 
дека преку овие активности, 

преку овие проекти кои ние 
ги имаме континуирано во 
текот на целата година, дека 
навистина им даваме мож-
ност на нивните деца или, 
пак, на членовите да се раз-
виваат и духовно и физички, 
со што практично ги над-
минуваат бариерите кои по-
стојат од страв. Не е важно 
дали тие ќе освојат некој 
медал, важно е дека тие има-
ат способности и можат да 
постигнат дури и врвни ре-
зултати. Можат активно да 
спортуваат од осумгодишна 
возраст, а нема ограничу ва-
ња до кога. Ги делиме во гру-
пи според возраст, пол и 
степен на способност. Кога 
станува збор за простории 
за тренинг, како во Скопје та-
ка и низ Македонија, мака ма-
чиме, но сепак се снао ѓаме. 

Имаме одредени активно-
сти за секој месец во текот на 
годината.  Сега ќе имаме на-
цио нални олимписки игри, 
по тоа во април тради цио-
нално имаме натпревари и 
турнир во фудбал во рамките 
на Европското првенство, во 
мај е атлетиката, во јуни се 
нашите традиционални лет-
ни олимписки игри, потоа 
имаме подготовки за Европ-
ското првенство во женски 
фудбал кое ќе се одржи во 
Белгија, во септември е Ев-
ропското првенство во ко-

шарка во Србија, во октом-
ври се нашите натпревари, 
во ноември има кошарка, а 
на крај во декември ќе на-
правиме колаж кој тради ци-
онално го правиме за одбе-
лежувањето на нашата го-
диш нина". 

Вообичаено проблем е 
обе з     бедувањето финансиски 
средства. Олеснување за 
Специјалната олимпијада е 
тоа што во неа се вклучени 
претежно волонтери, кои не-
себично одделуваат од сво-
ето време. Единствено по мош 
имаат од Агенцијата за млади 
и спорт додека, за жал, од 
другите институции, кон крет-
но од Министер ството за 
труд и социјала, Минис терс-
твото за здрав ство и Минис-
терството за образование и 
наука немаат никаква под-
дрш ка. Имаат помош од спон-
зори и од донатори, но малку 
се ор га низациите кои можат 
по сто јано да ги поддржуваат 
нив ните активности. Токму 
по ради овој проблем, како 
дел од напорите за помагање 
на активностите на Спе ци-
јална олимпијада Маке до-
нија, Фондацијата "Мобимак 
за Ма кедонија" отвори и спе-
цијален број 070/143-404. Со 
донирање 100 денари гра-
ѓаните можат да им помогнат 
на овие деца да го остварат 
својот сон.
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