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ГЛАС НА ЈАВНОСТА ПИСМА
МИНИСТЕРОТ  Ј АКИМОВСКИ  НЕМА  СРЦЕ !МИНИСТЕРОТ  Ј АКИМОВСКИ  НЕМА  СРЦЕ !

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

Здружението на родители 
на деца заболени од цере-
брална парализа од Скопје е 
организација која ги заста-
пува интересите на децата 
кои боледуваат од цере брал-
на парализа, но им помага и 
на нивните семејства. 

Факт е дека родителите се 
оставени сами на себе да го 
решаваат проблемот, кој во 
другите земји се третира и 
како социјален, а не само 
личен.

Повод за нашата реакција 
е арогантното и нечовечко 
однесување на министерот 
за труд и социјална политика, 
господинот Стевчо Јакимов-
ски, кој наместо да ги решава 
проблемите кои секојдневно 
се јавуваат, тој се чини дека 
намерно го урива она што 
веќе е создадено и највул гар-
но нè понижува и нè омало-
важува. 

Би сакале да Ви се забла го-
дариме Вам, на новинарите 
кои покажавте голем интерес 
и поддршка за нас, за нашите 
фамилии и за нашите деца.

Ви благодарам што нè под-
државте и во нашиот протест 
на 16.5.2006 година и во це-
лиот овој период. Но, за жал, 
од Владата нема никаква ре-
акција. Стевчо Јакимовски ос-
тана глув и слеп на нашите 
повици и жалната состојба 
на нашите деца и на нашите 
семејства. Изгледа тој човек 
нема срце - и од овде јавно 
му кажуваме дека и ние ќе 
немаме срце за него.

Господине Јакимовски, из-
борите дојдоа, повторно ќе 
ги барате нашите гласови.

Од сега му кажуваме на 
Јакимовски дека тој не е под-
готвен да оди на избори, и му 
советуваме на премиерот 
Бучковски да не го влече со 
себе во предизборната кам-
пања, туку најдобро да го 
скрие во некоја дупка зашто 
тој нечовечен човек е срам и 
за Владата и за државата.

Наместо тоа, бараме Јаки-
мовски јавно да ни се извини 

што повеќе години нè навре-
дува и нè понижува и нас и 
нашите деца и не ни доз во-
лува да бидеме дел од ова 
општество. Ние, господине 
Јакимовски, имаме голема 
мака во животот, но ако мис-
лите дека сме слаби и ќе доз-
волиме да продолжите да нè 
газите, многу сте погрешиле. 
Ние сме организирани и ќе 
ги повикаме сите медиуми и 
граѓаните да застанат зад 
нас. Доколку Јакимовски не-
ма лице да се извини, бараме 
извинување од Владата. Ли-
цата со хендикеп заслужуваат 
извинување. Бараме извину-
вање од Стевчо Јакимовски, 
кој во своето министерување 
директно го загрози здрав-
јето на нашите деца, забо-
лени од церебрална пара-
лиза, но исто така, и животот 
на многубројни семејства кои 
не знаат како да постапуваат 
во новосоздадените услови. 
Бараме извинување за мизе-
ријата во центрите, во кои 
заради десеткуваниот персо-
нал, лицата кои директно ра-
ботат со нашите деца треба 
да се грижат и за хигиената 
на центрите. 

Недозволиво е, и надвор 
од сите стандарди и човечко 
достоинство, оној кој чисти 
да ги воспитува и да ги реха-
билитира нашите деца. Ние, 
господине министер, не ги 
носиме таму децата зашто не 
си ги сакаме дома. Не! Ние ги 

носиме со надеж дека наши-
те деца барем малку ќе нап-
реднат и деноноќно рабо ти-
ме на тоа. Државата Маке до-
нија се обврзала и со Устав и 
со закони и со меѓународни 
договори дека ќе ни по мог-
не. И Стевчо Јакимовски не-
ма никакво право и нема да 
му дозволиме тоа граѓанско 
право да ни го одземе.

Бараме извинување од ми-
нистерот Стевчо Јакимовски 
што дозволи оспособениот и 
стручен кадар, во кој вложи 
многу пари и германската 
Влада преку ГТЗ, и кој пос-
тигнуваше напредок во реха-
билитацијата, да биде отпуш-
тен и заменет со партиски 
кадар, кој никогаш немал ис-
куство со деца или со реха-
билитација на заболени од 
церебрална парализа.

Ние, господине министер, 
не сме отпад за оние кадри 
на вашите партии, на кои не 
можете да им најдете ни как-
во друго чаре. На нашите 
деца им е потребна особена 
грижа и тоа е практика во 
сите европски земји, а не 
некоја ваша милостина. Ба-
раме извинување за мани пу-
лативното ветување на ми-
нистерот за финансии за по-
качување на надоместокот 
на ангажираните стручни ли-
ца од 24 отсто, пари кои веќе 
претходно им беа одземени 
од нивните веќе прескромни 
надоместоци. Бараме извину-

вање од Владата на Репуб-
лика Македонија што директ-
но го загрозува лекувањето 
на нашите деца, блокирајќи 
го превозот на нашите деца 
до центрите за лекување.

Комбето кое е платено 
36.000 евра и е обезбедено 
од германската Влада и ГТЗ, 
половина година е блоки ра-
но од бирократијата на маке-
донската Влада. На овој на-
чин, заради немање органи-
зиран превоз на болните де-
ца до дневните центри, го-
лем број родители не знаат 
како да им помогнат на свои-
те деца, зашто и така не знаат 
како да врзат крај со крај во 
овие неподносливи економ-
ски услови. Секој родител 
знае што значи социјали за ци-
јата и интеграцијата во опш-
теството за своите деца, па 
зарем и она малку што пос-
тои во нашава земја треба да 
се уништи и родителите сосе-
ма да се остават сами? Ба-
раме извинување од Владата 
на Република Македонија за 
комплетната незаинте реси-
ра ност за овој реален проб-
лем. Нашата држава по сè 
изгледа дека е една од рет-
ките земји во која не живеат 
хендикепирани лица, па на-
шата Влада смета дека не 
треба ниту на хартија да 
постои национално решение 
за менаџирање, организација 
и финансирање на дневните 
центри, со што би се обез бе-
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дила нивна одржливост. Ба-
раме Владата да се извини 
затоа што дозволи хендике-
пираните лица да се злоу-
потребуваат од работода ва-
чите. Бараме извинување од 
Владата затоа што останува 
глува и слепа на нашите ба-
рања, затоа што не можете 

да сретнете хендикепирани 
лица на улица, затоа што 
нема најосновни услови за 
нивно движење, затоа што се 
принудени својот живот да 
го минуваат како затво ре ни-
ци во своите домови. Бараме 
од Владата да се извини за-
тоа што заради нејзината не-

способност, илјадници жи-
воти на хендикепираните и 
на нивните семејства непо-
вратно се уништени и тие се 
понижени.

Ние нема да останеме на 
ова. Ние веќе се орга низи-
раме и заедно со повеќе не-
владини организации ќе реа-

гираме здружено, органи зи-
рано и јако. 

Марина Билбиловска,
             претседател на 

Здружението на родители 
          на деца заболени од 

церебрална парализа

ДЕМАНТ

По низата шпекулации кои деновиве се појавија во јав-
носта, Владата на Република Македонија и Министерството 
за труд и социјална политика уште еднаш потенцираат дека 
не отстапуваат од својата работна обврска и зацртаниот план 
за максимална финансиска и институционална поддршка на 
лица заболени од церебрална парализа. За таа цел, веќе се 
отворени 15 центри за дневно згрижување, едукација и оспо-
собување на лица со посебни потреби, меѓу кои и лица за-
болени од церебрална парализа. Пред отворање се уште три 
центри за згрижување на вакви лица и тоа во Гостивар, 
Виница и Скопје. 

Освен тоа во мандатот на оваа Влада, и пред сè со ангаж-
манот на Министерството за труд и социјална политика, мак-
симално се унапредени правата на овие луѓе. Во таа насока, 
освен отворањето на нови центри, за нега на трето лице зго-

лемен е паричниот надомест за 20 отсто, односно за семеј-
ства каде паричните примања се до 6.200 денари. За се-
мејствата, пак, каде има лица со тешки и најтешки пречки во 
телесниот и интелектуалниот развој, а се со пониски при ма-
ња, Министерството за труд и социјална политика на секои 
три месеци дополнително издвојува до 13.400 денари помош 
за потребите на овие лица.

Оттаму, Владата смета дека крајно е нехумано оваа исклу-
чително чувствителна категорија луѓе да биде злоупотребена 
во ек на кампањата, во предизборни цели, од страна на 
партиски ориентирани поединци и одделни невладини ор-
ганизации. Уште повеќе загрижува фактот што во вакви зло-
употреби учествува и дел од невладиниот сектор.

Владата на Република Македонија
 и Министерството за труд 

и социјална политика


