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ГЛАС НА ЈАВНОСТА

Б И  С А К А Л  Д А  З Н АМ  ШТ О  Е  С ОБ И  С А К А Л  Д А  З Н АМ  ШТ О  Е  С О

ФОРУМ

Н АШИ Т Е  П Р А В АН АШИ Т Е  П Р А В А??
"Што е со моите права?" 

беше насловена кампањата 
за поддршка на вработување 
на лица со интелектуална 
попреченост, одржана во 
Клубот на пратениците на 
15.12.2004 година, а ор га ни-
зирана од Републичкиот цен-
тар за поддршка на лицата 
со интелектуална по прече-
ност - РЦПЛИП "Порака". Но, 
кампања си е кампања. Некој 
вложил пари и да се одржи 
по секоја цена, помпезно, со 
многу ветувања, за на крај 
како и многу пати да не се 
постигне ништо.

Сега да се прашаме кој ра-
ботодавач би вработил лице 
со многу мал количник ин те-
лигенција (35-49 со умерен, 
20-34 со тежок и под 20 дла-
бок ментален хендикеп) и на 
ниво на размислување на де-
те од 4 до 6 години. Од го во-
рот би бил: НИКОЈ!!! Тогаш 
џабе й се жалопојките на Вио-
лета дека тие ќе се вработат, 
ефективно ќе работат и со-
одветно ќе бидат платени од 
работодавачот. Лаги со опаш-
ки, или како би рекол на ро-
дот наш: МИЖИ АСАН ДА ТИ 
БАЈАМ. Јавноста многу доб-
ро знае дека некои т.н. газди 
на заштитни работилници ја 
олесниле државата за околу 
7.000.000 евра, а не вра бо ти-
ле ниту едно лице со хенди-
кеп. Како родител на МРЛ би 
сакал да знам колку тежи 
овој проект и колку ќе за ра-
боти семејството Димоски? 
Тие и од претходниот проект 
од 2003 година со кампањата: 
"ТЕСТИРАЈТЕ ЈА СВОЈАТА ЧО-
ВЕЧНОСТ?" заработија многу, 
а МРЛ повторно си останаа 
на најдолното скалило од жи-
вотот: гладни, голи, боси, нав-
редени, тепани, силувани, уби  -
вани...

Поради сè наведено за вре-
ме на кампањата една на вре-
дена и понижена мајка со го-

лема болка и гнев рече: "Вие, 
кои ја водите оваа кампања 
сте нечовечни. Ги крадете 
овие лица, а зборувате за не-
каква човечност. Човечност 
кај Вас нема". Како даночен 
обврзник на нашата земја са-
кам и треба да знам колку 
пари се потрошени и за про-
ектот: ДЕ ИНСТИТУЦИЈА ЛИ-
ЗА ЦИЈА, кој го водеше проф. 
д-р Ристо Петров, кој убе ду-
ваше социјално загрозени се-
мејства за одреден паричен 
надоместок да чуваат лица 
со потежок ментален хен ди-
кеп, а неговото семејство, иа-
ко има подобри услови од 
нив, не чуваше ниту едно. Ех, 
тоа ти се вика хуманост! Но, 
се пак нешто знам. Знам дека 
про фесор Петров не смееше 
да го води овој проект од мо-
рални причини. Тој како вра-
ботено лице-социјален ра-
бот ник во Специјалниот за-
вод во Демир Капија вршел 
прием на вакви лица, што се 
крши со Законот. Поради тоа, 
постојат многу нејаснотии ка-
ко Министерството за труд и 
социјална политика му го до-
дели овој проект токму не му. 
Знам и дека од овој про ект 
семејството Петрови за ра бо ти 
многу и се вози со лук сузен 
џип ландровер со CD ознака 
и знак за инва ли ди.

Од овој проект најголема 
гордост на проф. Петров е 
деинституцијализацијата на 
ДАНДА (Александра), кога ве-
ли дека со макотрпна работа 
успеал да ја прозборува иако 
таа престојувала во Специ-
јалниот завод во Демир Ка пи-
ја 11-12 години. Сега да се 
прашаме што работеле струч-
ните лица во тој Завод? Нај-
веројатно пиеле кафе и се оз-
борувале меѓу себе. Сепак, 
вис тината на овој негов "го-
лем успех" е сосема спро тив-
на. Најголема заслуга за овој 
успех има една мајка на МРЛ 

со име ВАНЃА. Тој сигурно ја 
знае оваа мајка со завршен 
Економски факултет и сту дис-
ка година на Катедрата за де-
фектологија, а сега е невра-
ботена без никакви примања. 
Мајката бликаше од среќа 
кога еден убав сончев ден 
пред неколку години ДАНДА 
му побегнала на "обез бе ду-
вањето" во дворот на За во-
дот во  Топаанско Поле и со 
раширени раце тргнала кон 
неа. Рипнала со нозете преку 
половината на мајката и ра-
цете околу вратот. Тогаш на 
цел глас викнала: "МАМА!!! 
ТИ СИ МОЈА МАМА!" а мај-
ката одговорила: "ДА... ЈАС 
СУМ ТВОЈАТА МАМА!" Мај ка-
та од радост заплакала и на 
цел глас викнала: "ЛУЃЕ!!! ДАН    -
ДА ЗБОРУВА!!!". Тогаш ДАНДА 
се ослободила од сите стеги 
и прв пат во животот ја по-
чувствувала МАЈЧИНСКАТА 
ЉУБОВ - љубовта на една вис-
тинска мајка. Сите во Заводот 
биле среќни, но не и про фе-
сорот. За жал, од тогаш ВАН-
ЃА и ДАНДА веќе не се виде-
ле. Можеби некогаш и на не-
кое друго место ДАНДА ќе ја 
сретне својата МАМА.

Малку чудно е и комично 
како може и директорот на 
Заводот во Топаанско Поле, 
Драган Велковски, да се вози 
со ист таков џип наменет за 
потребите на децата од За во-
дот, а јас секој ден по време и 
невреме (снег, дожд или жеш-
ко сонце), морам да ја носам 
мојата ќерка на свој трошок. 
Таа е МРЛ, не зборува, но со 
нејзините очи како да ми 
вели: "ШТО Е СО МОИТЕ ПРА-
ВА?". Тогаш и јас се прашувам: 
"ШТО Е СО ПРАВАТА НА МО-
ЈАТА ЌЕРКА?". Дали и на неа и 
следува организиран превоз 
или ако за тоа нема услови 
барем да добива одреден па-
ричен надоместок. Би са кал 
да знам зошто заменик-ди-

ректорката на Заводот Ве ри-
ца Петрова (сопруга на про-
фесор Петров), пред неколку 
години ја избркала мајката 
Ванѓа од нејзината кан це ла-
рија, затоа што таа и по ба-
рала да работи како де фек-
толог со зборовите:

"Те молам, напушти ја кан-
целаријава и никогаш не вле-
гувај во неа".

Ова е доказ дека член 32 
од Уставот на Република Ма-
кедонија не е применет и не 
важи подеднакво за секого, а 
сегашниот директор Драган 
Велковски мене лично ми 
рече дека Законот на Р Маке-
донија не дозволува да се вра-
ботуваат родители на МРЛ во 
вакви услови. Зошто?! Ве ро-
јатно за да не дознае ро ди-
телот какви малверзации се 
прават во ваквите установи. 
Да не дознае со какви не чес-
ни работи се служат со МРЛ 
кои, за жал, кај нас служат 
како бројка за статистика и 
за ништо друго.

Тогаш би се прашал: 
"Зошто Ванѓа и покрај неј-

зините квалификациски дос-
тигнувања не смее да работи 
во ваква установа"? 

Зошто?! Многу пати зош-
то?! Дали родителите на МРЛ 
имаат некакви права? Дали и 
тие имаат право да се до из-
градуваат во образованието 
и по член 32 од Уставот да се 
вработуваат во установа ка-
ко што е спомнатиот Завод? 
Дали и тие имаат право на 
живот како што налага По-
велбата на ООН? Ако тие ги 
немаат овие права зошто не 
се донесе закон тие и нив-
ните немоќни деца да се од-
несат во еден логор сличен 
на оној каде што беа де пор-
тирани Евреите (нека ми 
прос   тат Евреите што правам 
ваква споредба со нив) во 
Втората светска војна и таму 
тие да се убиваат или да се 



ГЛАС НА ЈАВНОСТА

Рубриките ФОРУМ и ПИСМА ја отсликуваат на ша-
та отво  реност кон јавноста. Овде автен тично об  ја ву-
ваме и текстови кои не се во со гласност со нашата 
уредувачка политика.

ФОРУМ

НЕДЕЛНИКОТ "МАКЕДОНСКО СОНЦЕ" И ИЗДАВАЧКАТА КУЌА "ТАБЕРНАКУЛ" ВО ЗАЕДНИЧКА АКЦИЈА!
МАКЕДОНСКИ КЛУБОВИ И ЦРКОВНИ ЗАЕДНИЦИ ОД ДИЈАСПОРАТА, ОСНОВНИ И СРЕДНИ УЧИЛИШТА ОД РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА, ИСПРАТЕТЕ НИ ВАШИ НЕСЕКОЈДНЕВНИ И ИНТЕРЕСНИ НАПИСИ ЗА СВОИТЕ АКТИВНОСТИ, ПРОЕКТИ, 
ПОСТИГНУВАЊА И СЛИЧНО. ЌЕ ИМАТЕ МОЖНОСТ ТОКМУ ВИЕ ДА ДОБИЕТЕ КОМПЛЕТ КНИГИ ОД "ТАБЕРНАКУЛ", КОИ 

ЕДНАШ МЕСЕЧНО ЌЕ ИМ СЕ ДОДЕЛУВААТ НА НАЈУСПЕШНИТЕ, НАЈДОБРИТЕ И НАЈВРЕДНИТЕ.
ЗА ВАШИТЕ АКТИВНОСТИ ИНФОРМИРАЈТЕ НÈ ПО ЕЛЕКТРОНСКИ ПАТ ИЛИ ПО ПОШТА! 

УЛ. "ЛЕНИНОВА" БР. 87, 1000 СКОПЈЕ    REDAKCIJA@MAKEDONSKOSONCE.COM  

изразам со помодерен израз 
над нив да се изврши  ЕУ ТА-
НАЗИЈА. Можеби тоа би бил 
и најхуманиот метод кон 
нивво нашето "хумано" опш-
тество.

Во март 2003 година едно 
девојче во Заводот во То паан-
ско Поле беше тепано, шти-
пено и испокинато, но иако 
родителите поседуваат ле-
кар ско уверение и имаат под-
несено барање до ми нис те-
рот за труд и социјална по-
литика и лично до ди рек то-
рот на Заводот сè уште не го 
имаат добиено одговорот за 
овој случај. Можеби мала 
утеха за нив е што добија 
каков таков, но негативен од-
говор од народниот право-
бранител и од јавниот об ви-

нител, иако тие лично не беа 
сослушани и со нивните ис-
кази да се открие сто ре ното 
кривично дело. Веро јатно 
министерот за труд и соци-
јална политика можеби им 
рекол: "Тепајте ги лицата со 
ментален хендикеп за да ве 
сакаат повеќе".

Повеќе од 5-6 години ро-
дителите на вакви лица ба-
раат да се одржи средба со 
вработените во Заводот, но 
таа средба никогаш не се 
одржа иако обврска на ди-
ректорот е барем два пати го-
дишно да свика родителска 
средба, бидејќи и овие лица 
како и останатите, се вклу-
чени во некаков образовен 
процес.

На крај, би сакал да знам 

каде и како исчезнуваат до-
нациите од домашни и од 
странски донатори наменети 
за овие лица? Би сакал да 
знам каде исчезнаа сред-
ствата на скијачите за по себ-
ни потреби за пат за спе ци-
јалните Зимски олимписки 
иг ри во Нагано, како некои 
штитеници во Специјалниот 
завод во Демир Капија ста-
наа гласачи со обезбедени 
лични документи и лажно 
престојувалиште.

По сè изнесено можеби би 
било и најдобро решение ние 
родителите на МРЛ по "де-
мократски" пат да зас та неме 
пред Собранието и Владата 
на Р Македонија и со тран-
спаренти во раце да изви ку-
ваме: "ШТО Е СО НА ШИТЕ 
ПРАВА?" И... навистина многу 
би сакал да знам: ШТО Е СО 
НАШИТЕ ПРАВА?

Благоја Ст. Радевски,
Скопје


