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Пишува: Милева ЛАЗОВА

П Р О Ф .  Д - Р  Љ У П Ч О  А Ј Д И Н С К И     ,  Д Е Ф Е К Т О Л О Г  И  Х У М А Н И С ТП Р О Ф .  Д - Р  Љ У П Ч О  А Ј Д И Н С К И  Н А Г РА Д ИН А Г РА Д И
Проф. д-р Љупчо Ајдински, 

дефектолог и хуманист, 
целиот свој работен век им 
го посветил на лицата кои 
имаат потреба од помош, 
пред сè, на лицата со 
инвалидност, на децата без 
родителска грижа, на 
старите и изнемоштени луѓе.

Наградата му беше 
врачена на роденденот на 
Гонџа Бојаџиу-Мајка Тереза 
од страна на претседателот 
на Одборот за нејзино 
доделување, Али Алиу, при 
што проф. д-р Ајдински 
истакна дека доделените 
парични средства во висина 
од 70.000 денари ќе ги 
донира во хумани цели, 
најголем дел во изградбата 
на црквата "Свето 
Преображение" во Крушево.

Наградата "Мајка Тереза 2008", која 
по трет пат се доделува за осо бе-
ни значајни остварувања од ин-

терес на државата, во областа на хума-
носта и човечката солидарност и за пот-
тикнување и за унапредување на меѓу-
себното разбирање и развој на сора-
ботката меѓу народите и припадниците 
на различните заедници, култури и вери, 
оваа година се најде во рацете на дефек-
тологот проф. д-р Љупчо Ајдински. По-
ради 50-годишниот работен век, кој им 
го посветил на лицата со посебни по-
треби, на децата без родителска нега и 
грижа и на старите и немоќни лица, Со-
јузот на дефектолозите на Република Ма-
кедонија предложи токму тој да биде но-
сител на оваа престижна награда. 

"Го изразувам моето големо задо вол-
ство што на роденденот на најпознатата 
скопјанка во светот, Гонџа Агнес Бојаџиу, 
единствената нобеловка за мир и сим-
бол на хуманоста на целата планета, бла-
жената Мајка Тереза, ја споделувам не-
измерната достоинствена радост што сум 
добитник на оваа висока државна на-
града на нашата земја и на родната тат-
ковина на блажената мајка - Република 
Македонија. Мајчинското чувство сите 
нè исполнува. Ги чува најубавите, трај-
ните спомени и најголемите одблесоци 
на човековиот род  - добрината, хума-
носта, солидарноста. Идната светица нè 
облагородува сите, нè поттикнува, нè 
учи, нè охрабрува со својата чесност, 
доб рина и посветеност. Во мојата 50-го-
дишна работа со луѓето со инвалидност, 

најблиску бев до несреќните и оса ме-
ните. Најсреќен се чувствувам кога на 
мојата помош се радуваат заборавените 
и тажните, кога за своето големо дело на 
хуманоста се образуваа и ја продолжуваа 
мисијата моите студенти, постдипломци, 
магистри, доктори но, пред сè, добри 
луѓе. Во нивно име, во спомен на сите 
добрини и човекољупци ја примив оваа 
престижна, за мене најмила, мајчинска 
награда и вечно признание. Горд сум 
што можам да го искажам моето задо-
волство што сум во редот меѓу првите 
добитници на наградата 'Мајка Тереза', 
која силно ме поттикнува да бидам, како 
и досега, нејзин верен следбеник и ми-
сионер за љубовта", кажа проф. д-р Ај-
дински.

Проф. д-р Љупчо Ајдински, дефек то-
лог и хуманист, целиот свој работен век 
им го посветил на лицата кои имаат по-
треба од помош, пред сè, на лицата со 
инвалидност, на децата без родителска 
грижа, на старите и изнемоштени лица и 
тоа преку основање, помош и развој на 
инвалидските организации за слепи, глу-
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ви, телесно инвалидни лица и роди тел-
ски друштва за помош на лица со пси-
хичка попреченост и лица со аутизам, 
проучување, анализирање и изготву ва-
ње елаборати и проекти за создавање 
услови за изградба и основање посебни 
установи за заштита, образование и ре-
хабилитација на децата со пречки во 
развојот, донирање на свои лични па-
рични средства на институциите за згри-
жување, образование и рехабилитација 
на деца со психофизичка попреченост, 
како и на поединци кои се нашле во по-
ложба од социјална потреба, донирање 
парични средства за разни хуманитарни 
цели.

На повикот за донирање средства за 
изградба на куќата од Мајка Тереза, даде 
свој прилог. Во 1990 година добиената 
парична награда од наградата "Св. Кли-
мент Охридски" ја донираше за изград-
бата на Соборната црква "Св. Климент 
Охридски" во Скопје. На 3 декември - 
Светскиот ден на инвалидните лица, се-
која година, на најдобриот студент на ге-
нерацијата од Институтот за дефек толо-

гија му доделува своја лична парична на-
града. Заблагодарувајќи се за награ да та 
"Мајка Тереза", дефектологот и хума нис т 
Љупчо Ајдински изјави дека по голе миот 
дел од овие средства ќе ги до нира за 
изградбата на манастирот "Св. Прео бра-
жение" во Крушево, духовниот храм на 
загинатата македонска ѕвезда и хума-
нист Тоше Проески. 

Тој е еден од создавачите на совре-
мениот систем на дефектолошката тео-
рија и практика во нашата земја и осно-
воположник на Институтот за дефекто-
логија на Филозофскиот факултет при 
Уни верзитетот "Св. Кирил и Методиј" во 
Скопје. Учествувал во работата и во уна-
предувањето на социјално-хуманитар-
ните организации на слепи, на глуви, на 
телесно инвалидни лица и на Црвениот 
крст на Македонија, во крводари телс тво-
то. Ги основал: Друштвото за помош на 
лицата со психичка попреченост, Здруже-
нието на родители на децата со аутизам 
и Македонското научно здружение за 
аутизам. Во многу од овие организации 
е избран за почесен член. Покрај об врс-

ките кои проф. д-р Ајдински ги има на 
Факултетот, поголемиот дел од времето 
го посветува на работата со органи за-
циите на инвалидите, им помага, повеќе 
е ангажиран во Националното коорди-
 нативно тело за еднакви права на инва-
лидите. 

"Имаме голем број прописи кои, за 
жал, не се практикуваат така како што 
треба, што доаѓа од неколку причини. 
Многу од инвалидизираните лица не ги 
познаваат прописите, малку се работи 
од страна на соодветните министерства, 
но најголема причина се токму тие кои 
ги донесуваат прописите а не ги почи-
туваат или не инсистираат тие да се реа-
лизираат. Мојата друга активност е насо-
чена кон пишувањето книги. Сега излезе 
од печат мојата 18 книга, која ќе биде 
промовирана на 15-годишнината од ос-
но вањето на Институтот за дефек толо-
гија", објасни проф. д-р Ајдински.

Има објавено повеќе од 15 книги, мо-
нографии и учебници, како и повеќе од 
120 научно-стручни трудови во домашни 
и во странски списанија.

ЗАБОРАВЕНИТ   Е И ТАЖНИТЕЕ И ТАЖНИТЕ
ПОМОШ  СЕ    РАДУВААТ  РАДУВААТ 

Проф. д-р Ајдински има добиено голем број национални и меѓународни од-
ликувања, признанија и награди - Орден заслуги за народ со сребрена ѕвезда; 
Орден на Братство и единство со сребрен венец и Медала на трудот; Од на-
ционалните награди на Република Македонија: "Св. Климент Охридски", "11 
Октомври" и Благодарност заедно со "Статуетката Мајка Тереза", доделени за 
наука, хуманост и за животно дело; Од светските признанија и награди: "Двае-
сетмилениумскиот златен медал на честа", која се доделува еднаш во сто години 
на поединци, наградата "2001 Noble Prize", наградата "Д-р Златан Сремец", до-
делени за наука, хуманост и благородност од светски размери, како и повеќе од 
50 признанија, благодарници и плакети од организациите и од специјалните 
институции за учеството во нивното основање и нивниот развој.

СРЕЌЕН СУМ КО   ГА НА МОЈАТАГА НА МОЈАТА  


