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13.10.2016 www.plusinfo.mk Страна: Macedonia

Наслов: Викенд исполнет со разговори и шведски филм во Дом на АРМ ВИДЕО

Кратка 
содржина:

Во контекст на изложбите „Пристапност“ и „Дизајн за достоинствен живот“, од 
утре до 16 октомври Амбасадата на Шведска организира серија на настани. 
Гостува Сара Шамлу Екблад, едно од лицата од Шведска чиј портрет е дел од 
изложбата „Пристапност“. Таа е слепа и ќе дојде со своето куче водич Брис. 
Утре, петок 14 октомври, на Скопскиот Саем во Бизнис центарот, во рамки на 

Автор: Жанр:

Рубрика: Тираж:

Кл. зборови: ДАЈТЕ НИ КРИЛЈА, КОНГРЕС НА ЛИЦА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ, ЛИЦА СО ПОСЕБНИ 

http link: http://plusinfo.mk/vest/89247/vikend-ispolnet-so-razgovori-i-shvedski-film-vo-dom-na-arm-video-

13.10.2016 www.radiomof.mk Страна: Macedonia

Наслов: Прв меѓународен Конгрес на лица со посебни потреби и Бал на 
различности во Скопје

Кратка 
содржина:

Со предавања на домашни и странски еминентни доктори, проекција на филм и 
бал, ќе се одбележи првиот Меѓународен конрес за лица со посебни потреби 
насловена „А, зошто да не сме различни?!“ во организација на здружението 
„Дајте ни крилја“. Конгресот официјално започнува денес во 16 часот, а ќе трае 
во наредните три дена. На отворањето во хотелот Александар Палас ќе може да 

Автор: Жанр:

Рубрика: Тираж:

Кл. зборови: ДАЈТЕ НИ КРИЛЈА, РЕБЕКА ЈАНКОВСКА, КОНГРЕС НА ЛИЦА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ, 

http link: http://www.radiomof.mk/prv-megjunaroden-kongres-na-lica-so-posebni-potrebi-i-bal-na-razlichnosti-vo-skopje/

13.10.2016 www.vistina.mk Страна: Macedonia

Наслов: Трет „Бал на различности“ и прв меѓународен конгрес на лица со 
посебни потреби

Кратка 
содржина:

Се ближи Првиот меѓународен конгрес за лица со посебни потреби ‘’А, зошто да 
не сме различни!?’’ и по тој повод поканети се сите здруженија и лица со 
посебни потреби, родители, нивните семејства, развојните едукатори, 
психолози, социјални работници, наставници, борци за права и слободи да 
дојдат, затоа што влезот е слободен. Конгресот ќе започне на 13-ти октомври 

Автор: Жанр:

Рубрика: Тираж:

Кл. зборови: ДАЈТЕ НИ КРИЛЈА, КОНГРЕС НА ЛИЦА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ, ЛИЦА СО ПОСЕБНИ 

http link: http://vistina.mk/?p=416185

14.10.2016 Вест Страна: 6 Macedonia

Наслов: Книга со потписи за измена на законската регулатива

Кратка 
содржина:

На иницијатива на повеќе здруженија на граѓани со посебни потреби од денес 
на Скопски саем ќе се отвори книга за потписи, со која тие потоа ќе бараат 
измена на повеќе правилници и законски одредби кои се однесуваат на лицата 
со посебни потреби.

Автор: Жанр: вест

Рубрика: Македонија Тираж: 35.000,00

Кл. зборови: ДАЈТЕ НИ КРИЛЈА, КОНГРЕС НА ЛИЦА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ, ЛИЦА СО ПОСЕБНИ 

http link:

Збирна листа на објави

Press CLIPPING тел. +389 2 30 94 025,
 e-mail: info@pressclipping.com.mk, www.pressclipping.com.mk1Страна:



Страна 2
Press CLIPPING тел. +389 2 30 94 025,

 e-mail: info@pressclipping.com.mk, www.pressclipping.com.mk

14.10.2016 Дневник Страна: 4 Macedonia

Наслов: Прв конгрес на лицата со посебни потреби

Кратка 
содржина:

Промоција на најновите достигања во однос на дијагностиката, лекувањето, 
третманот и рехабилитација на лицата со дисфункции, хендикеп, ретки болести 
и посебни потреби, ќе бидат само дел од темите кои ќе се разгледуваат на 
Првиот меѓународен конгрес на лица со посебни потреби што ќе почне денеска 
во Скопје. Конгресот ќе се одржи во деловниот центар на „Скопски саем" a 

Автор: Жанр: вест

Рубрика: Тираж: 22.000,00

Кл. зборови: КОНГРЕС НА ЛИЦА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ, ЛИЦА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ, БАЛ НА 

http link:

14.10.2016 www.a1on.mk Страна: Macedonia

Наслов: Предавачи од Шведска и шведски филм во Домот на АРМ

Кратка 
содржина:

Во рамки на изложбите „Пристапност“ и „Дизајн за достоинствен живот“, од 
денеска до 16-ти овој месец Амбасадата на Шведска во Македонија организира 
повеќе настани.Од Шведска гостува Сара Шамлу Екблад, едно од лицата чиј 
портрет е дел од изложбата „Пристапност“. Таа е слепа и ќе дојде со своето 
куче водич Брис. Во рамки на Конгресот за лица со посебни потреби, на 

Автор: Жанр:

Рубрика: Тираж:

Кл. зборови: КОНГРЕС НА ЛИЦА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ, ЛИЦА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ, БАЛ НА 

http link: http://a1on.mk/wordpress/archives/656022

14.10.2016 www.cooltura.mk Страна: Macedonia

Наслов: Викенд исполнет со предавања и шведски филм

Кратка 
содржина:

Во контекст на изложбите „Пристапност“ и „Дизајн за достоинствен живот“, во 
периодот 14-16 октомври Амбасадата на Шведска организира серија на 
настани...   Гостува Сара Шамлу Екблад, едно од лицата од Шведска чиј 
портрет е дел од изложбата „Пристапност“. Таа е слепа и ќе дојде со своето 
куче водич Брис. Денеска, петок 14 октомври, на Скопскиот Саем во Бизнис 

Автор: Жанр:

Рубрика: Тираж:

Кл. зборови: ДАЈТЕ НИ КРИЛЈА, КОНГРЕС НА ЛИЦА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ, ЛИЦА СО ПОСЕБНИ 

http link: http://cooltura.mk/kulturni-nastani/vikend-ispolnet-so-predavanja-i-shvedski-film



Страна 3
Press CLIPPING тел. +389 2 30 94 025,

 e-mail: info@pressclipping.com.mk, www.pressclipping.com.mk

14.10.2016 www.denar.mk Страна: Macedonia

Наслов: Викенд исполнет со разговори и одличен шведски филм во Дом на АРМ

Кратка 
содржина:

Во контекст на изложбите „Пристапност“ и „Дизајн за достоинствен живот“, во 
периодот 14-16 октомври Амбасадата на Шведска организира серија на 
настани. Гостува Сара Шамлу Екблад, едно од лицата од Шведска чиј портрет е 
дел од изложбата „Пристапност“. Таа е слепа и ќе дојде со своето куче водич 
Брис. Во петок, на Скопскиот Саем во Бизнис центарот, во рамки на Конгресот 

Автор: Жанр:

Рубрика: Тираж:

Кл. зборови: ДАЈТЕ НИ КРИЛЈА, КОНГРЕС НА ЛИЦА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ, ЛИЦА СО ПОСЕБНИ 

http link: http://denar.mk/125190/najnovi-2/vikend-ispolnet-so-razgovori-i-odlichen-shvedski-film-vo-dom-na-arm

14.10.2016 www.denesen.mk Страна: Macedonia

Наслов: Предавачи од Шведска и шведски филм во Домот на АРМ

Кратка 
содржина:

Во рамки на изложбите „Пристапност“ и „Дизајн за достоинствен живот“, од 
денеска до 16-ти овој месец Амбасадата на Шведска во Македонија организира 
повеќе настани. Од Шведска гостува Сара Шамлу Екблад, едно од лицата чиј 
портрет е дел од изложбата „Пристапност“. Таа е слепа и ќе дојде со своето 
куче водич Брис. Во рамки на Конгресот за лица со посебни потреби, на 

Автор: Жанр:

Рубрика: Тираж:

Кл. зборови: КОНГРЕС НА ЛИЦА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ, ЛИЦА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ, БАЛ НА 

http link: http://denesen.mk/web/?p=470435

14.10.2016 www.kanal5.mk Страна: Macedonia

Наслов: Предавачи од Шведска и шведски филм во Домот на АРМ

Кратка 
содржина:

Од Шведска гостува Сара Шамлу Екблад, едно од лицата чиј портрет е дел од 
изложбата „Пристапност“. Таа е слепа и ќе дојде со своето куче водич Брис. Во 
рамки на Конгресот за лица со посебни потреби, на Скопски саем Сара ќе 
одржи предавање за кучиња водичи и за Брајовата азбука за слепи лица. В 
недела ќе биде дел од „Балот на различности“, каде ќе настапи на флејта. В 

Автор: Жанр:

Рубрика: Тираж:

Кл. зборови: КОНГРЕС НА ЛИЦА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ, ЛИЦА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ, БАЛ НА 

http link: http://kanal5.com.mk/vesti_detail.asp?ID=108431



Страна 4
Press CLIPPING тел. +389 2 30 94 025,
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14.10.2016 www.makfax.com.mk Страна: Macedonia

Наслов: Викенд исполнет со разговори и одличен шведски филм во Дом на АРМ

Кратка 
содржина:

Во контекст на изложбите „Пристапност“ и „Дизајн за достоинствен живот“, во 
периодот 14-16 октомври Амбасадата на Шведска организира серија на 
настани.  Гостува Сара Шамлу Екблад, едно од лицата од Шведска чиј портрет е 
дел од изложбата „Пристапност“. Таа е слепа и ќе дојде со своето куче водич 
Брис. Во петок, на Скопскиот Саем во Бизнис центарот, во рамки на Конгресот 

Автор: Жанр:

Рубрика: Тираж:

Кл. зборови: ДАЈТЕ НИ КРИЛЈА, КОНГРЕС НА ЛИЦА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ, ЛИЦА СО ПОСЕБНИ 

http link: http://makfax.com.mk/makedonija/opstestvo/vikend-ispolnet-so-razgovori-i-odlicen-svedski-film-vo-dom-na-arm

14.10.2016 www.reporter.mk Страна: Macedonia

Наслов: Предавачи од Шведска и шведски филм во Домот на АРМ

Кратка 
содржина:

Во рамки на изложбите „Пристапност“ и „Дизајн за достоинствен живот“, од 
денеска до 16-ти овој месец Амбасадата на Шведска во Македонија организира 
повеќе настани. Од Шведска гостува Сара Шамлу Екблад, едно од лицата чиј 
портрет е дел од изложбата „Пристапност“. Таа е слепа и ќе дојде со своето 
куче водич Брис. Во рамки на Конгресот за лица со посебни потреби, на 

Автор: Жанр:

Рубрика: Тираж:

Кл. зборови: КОНГРЕС НА ЛИЦА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ, ЛИЦА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ, БАЛ НА 

http link: http://reporter.mk/2016/10/14/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d1%87%d0%b8-%d0
%be%d0%b4-%d1%88%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%b8-%d1%88%d0%b2%d0%b5%d

14.10.2016 www.sky.mk Страна: Macedonia

Наслов: Викенд исполнет со разговори и одличен шведски филм во Дом на АРМ

Кратка 
содржина:

Во контекст на изложбите „Пристапност“ и „Дизајн за достоинствен живот“, во 
периодот 14-16 октомври Амбасадата на Шведска организира серија на 
настани. Гостува Сара Шамлу Екблад, едно од лицата од Шведска чиј портрет е 
дел од изложбата „Пристапност“. Таа е слепа и ќе дојде со своето куче водич 
Брис. Во петок, на Скопскиот Саем во Бизнис центарот, во рамки на Конгресот 

Автор: Жанр:

Рубрика: Тираж:

Кл. зборови: ДАЈТЕ НИ КРИЛЈА, КОНГРЕС НА ЛИЦА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ, ЛИЦА СО ПОСЕБНИ 

http link: http://www.sky.mk/kultura/474284-vikend-ispolnet-so-razgovori-i-odlichen-shvedski-film-vo-dom-na-arm



Страна 5
Press CLIPPING тел. +389 2 30 94 025,
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14.10.2016 www.tvnova.mk Страна: Macedonia

Наслов: Предавачи од Шведска и шведски филм во Домот на АРМ

Кратка 
содржина:

Во рамки на изложбите „Пристапност“ и „Дизајн за достоинствен живот“, од 
денеска до 16-ти овој месец Амбасадата на Шведска во Македонија организира 
повеќе настани. Од Шведска гостува Сара Шамлу Екблад, едно од лицата чиј 
портрет е дел од изложбата „Пристапност“. Таа е слепа и ќе дојде со своето 
куче водич Брис. Во рамки на Конгресот за лица со посебни потреби, на 

Автор: Жанр:

Рубрика: Тираж:

Кл. зборови: КОНГРЕС НА ЛИЦА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ, ЛИЦА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ, БАЛ НА 

http link: http://tvnova.mk/vesti/kultura/predavachi-od-shvedska-i-shvedski-film-vo-domot-na-arm/

15.10.2016 24 вести Страна: 17:00:00 Macedonia

Наслов:
Институционално заборавени со пречки за конкретно функционирање. 
Лицата со посебни потреби со конкретни барања до државата. Освен 
законските измени бараат и функционираат.

Кратка 
содржина:

Институционално заборавени со пречки за конкретно функционирање. Лицата 
со посебни потреби со конкретни барања до државата. Освен законските 
измени бараат и функционираат.

Автор: Гаврил Сирачевски Жанр:

Рубрика: Тираж:

Кл. зборови: ДАЈТЕ НИ КРИЛЈА, ЛИЦА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ

http link:

15.10.2016 Алфа Страна: 17:30:00 Macedonia

Наслов: Прв меѓународен Конгрес на лица со посебни потреби „А Зашто да не 
сме Различни“ Во организација на здружението „Дајте ни Крила“

Кратка 
содржина:

Прв меѓународен Конгрес на лица со посебни потреби „А Зашто да не сме 
Различни“ Во организација на здружението „Дајте ни Крила“

Автор: Жанр:

Рубрика: Тираж:

Кл. зборови: ДАЈТЕ НИ КРИЛЈА, КОНГРЕС НА ЛИЦА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ, ЛИЦА СО ПОСЕБНИ 

http link:



Страна 6
Press CLIPPING тел. +389 2 30 94 025,
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15.10.2016 МТВ 1 Страна: 19:30:00 Macedonia

Наслов: Повеќе права за Лицата со посебни потреби

Кратка 
содржина:

Повеќе права за Лицата со посебни потреби

Автор: Жанр:

Рубрика: Тираж:

Кл. зборови: КОНГРЕС НА ЛИЦА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ, ЛИЦА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ

http link:

15.10.2016 Сител Страна: 16:00:00 Macedonia

Наслов: Трето издание на манифестацијата Бал на различности

Кратка 
содржина:

Познатата активистка Ребека Јанковска Ристески го најавува третото издание 
на манифестацијата Бал на различности, настан што традиционално го 
организира здружението на граѓани Дајте ни крилја

Автор: Жанр: вест

Рубрика: Вести Тираж:

Кл. зборови: ДАЈТЕ НИ КРИЛЈА, РЕБЕКА ЈАНКОВСКА, ЛИЦА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ, БАЛ НА 

http link:

15.10.2016 www.24vesti.mk Страна: Macedonia

Наслов: Лицата со посебни потреби заборавени од државата

Кратка 
содржина:

Секојдневие исполнето со неизвесност. Ден кој завршува со надеж за подобро 
утре. Ова е животната приказна на Зоран Мијалков чиј син има Даунов 
синдром. Зоран објаснува дека секојдневно се соочуваат со проблемите на 
посебна исхрана која е скапа, институционалната дискриминација и 
неажурност која овие лица се уште ги држи на маргините на општеството. 

Автор: Жанр:

Рубрика: Тираж:

Кл. зборови: ДАЈТЕ НИ КРИЛЈА, ЛИЦА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ

http link: http://24vesti.mk/licata-so-posebni-potrebi-zaboraveni-od-drzhavata



Страна 7
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15.10.2016 www.novamakedonija.com.mk Страна: Macedonia

Наслов: Прв Меѓународен конгрес  на лицата со посебни потреби и Бал на 
различности во Скопје

Кратка 
содржина:

Со предавања на домашни и странски еминентни доктори, проекција на филм и 
бал, се одбележува првиот Меѓународен конгрес за лица со посебни потреби 
насловен „А, зошто да не сме различни?!“, во организација на здружението 
„Дајте ни крилја“. - Целта на конгресот е да им го олесниме патот до 
вистинската информација пред с на родителите и на лицата со посебни 

Автор: Жанр:

Рубрика: Тираж:

Кл. зборови: ДАЈТЕ НИ КРИЛЈА, КОНГРЕС НА ЛИЦА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ, ЛИЦА СО ПОСЕБНИ 

http link: http://www.novamakedonija.com.mk/NewsDetail?title=&id=0c042b79-3421-4522-974d-11b4cdfac0b5

16.10.2016 www.libertas.mk Страна: Macedonia

Наслов: Трет Бал на различности вечерва во АРМ

Кратка 
содржина:

Вечерва во 19.00 часот, во Дом на АРМ по третпат ќе се одржи Балот на 
различности. На балот ќе настапат музичари, актери, водители од земјава и 
странство, каде во секој сегмент се вклучени и лица со посебни потреби. Балот 
го затвора Меѓународен конрес за лица со посебни потреби насловен „А, зошто 
да не сме различни?!“ во организација на здружението „Дајте ни крилја“, кој се 

Автор: Жанр:

Рубрика: Тираж:

Кл. зборови: ДАЈТЕ НИ КРИЛЈА, РЕБЕКА ЈАНКОВСКА, ЛИЦА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ, БАЛ НА 

http link: http://www.libertas.mk/tret-bal-na-razlichnosti-vecherva-vo-arm/

16.10.2016 www.libertas.mk Страна: Macedonia

Наслов: (ВИДЕО) Боки 13: Направете добро дело, и промовирајте се колку 
сакате! Јас ќе ве поддржам

Кратка 
содржина:

Бојан Јовановски, Боки -13 на својот фејсбук профил им се заблагодари на сите 
оние кои го поддржале за неговата хуманост кон малиот Лука и неговите 
родители. Боки им се обрати и на сите кои велеа дека мотив за неговото дело е 
исклучително себепромоцијата. -Дал Боже да направите и вие нешто добро. 
Потоа сликајте се и промовирајте се колку сакате.И јас ќе ве поддржам – рече 

Автор: Жанр:

Рубрика: Тираж:

Кл. зборови: БАЛ НА РАЗЛИЧНОСТИ

http link: http://www.libertas.mk/video-boki-13-napravete-dobro-delo-i-promovirajte-se-kolku-sakate-jas-ke-ve-poddrzham/
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16.10.2016 www.novamakedonija.com.mk Страна: Macedonia

Наслов: Се одржа третиот Бал на различностите

Кратка 
содржина:

Балот на различности по трет пат вечерва се одржува во Домот на АРМ. На 
балот настапуваат музичари, актери, водители од земјава и странство, а 
вклучени се и лица со посебни потреби.Балот го затвора Меѓународен конрес 
за лица со посебни потреби насловен „А зошто да не сме различни?!“ во 
организација на здружението „Дајте ни крилја“, кој се одржа во текот на 

Автор: Жанр:

Рубрика: Тираж:

Кл. зборови: ДАЈТЕ НИ КРИЛЈА, РЕБЕКА ЈАНКОВСКА, ЛИЦА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ, БАЛ НА 

http link: http://www.novamakedonija.com.mk/NewsDetail?title=&id=b4f6e822-e24a-4c75-a103-d8b0a58d3b72

17.10.2016 Facebook profiles Страна: Macedonia

Наслов:
Ѓорге Иванов: Сопругата на претседателот на Република Македонија, 
г-ѓа Маја Иванова, вчеравечер се обрати на манифестацијата „Бал на 
различности“, што под нејзино ...

Кратка 
содржина:

Сопругата на претседателот на Република Македонија, г-ѓа Маја Иванова, 
вчеравечер се обрати на манифестацијата „Бал на различности“, што под 
нејзино покровителство се одржува по трети пат, а  во организација на 
здружението „Дајте ни крилја", здружение на граѓани за лица со дисфункции, 
хендикеп, ретки болести и посебни потреби.

Автор: Жанр:

Рубрика: Тираж:

Кл. зборови: ДАЈТЕ НИ КРИЛЈА, ЛИЦА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ, БАЛ НА РАЗЛИЧНОСТИ

http link: https://www.facebook.com/macedonianpresident/photos/a.10154061411731158.1073742994.84922261157/101540614
11861158/?type=3

17.10.2016 www.fashionel.mk Страна: Macedonia

Наслов: Трет „Бал на различности“ – Да бидеме еднакви во различноста

Кратка 
содржина:

Вчеравечер во домот на АРМ во Скопје, се одржа третиот по ред „Бал на 
различности" – манифестација која има за цел да ја подигне свеста на 
општеството за луѓето со посебни потреби. Настанот кој е во организација на 
здружението „Дајте ни крилја", а под покровителство на првата дама, Маја 
Иванова, годинава беше под мотото „А, зошто да не сме различни?!" упатувајќи 

Автор: Жанр:

Рубрика: Тираж:

Кл. зборови: ДАЈТЕ НИ КРИЛЈА, ЛИЦА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ, БАЛ НА РАЗЛИЧНОСТИ

http link: http://fashionel.mk/kultura/tret-bal-na-razlichnosti-da-bideme-ednakvi-vo-razlichnosta
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17.10.2016 www.media.mk Страна: Macedonia

Наслов: Ако се бориме заедно, ќе успееме да ги надминеме сите проблеми!

Кратка 
содржина:

Со цел подигање на свеста за потребите на лицата со посебни потреби завчера 
во Домот на АРМ се одржа третиот по ред Бал на различности, класифициран 
како настан со хуман предзнак. Со цел подигање на свеста за потребите на 
лицата со посебни потреби завчера во Домот на АРМ се одржа третиот по ред 
Бал на различности, класифициран како настан со хуман предзнак. Домаќин на 

Автор: Жанр:

Рубрика: Тираж:

Кл. зборови: ДАЈТЕ НИ КРИЛЈА, КОНГРЕС НА ЛИЦА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ, ЛИЦА СО ПОСЕБНИ 

http link: http://start.mk/article/192025/ako-se-borime-zaedno-ke-uspeeme-da-gi-nadmineme-site-problemi

17.10.2016 www.telegraf.mk Страна: Macedonia

Наслов: ИМААТ ШТО ДА ПОКАЖАТ: Многу енергија на „Балот на различностите“ 
(ФОТО/ВИДЕО)

Кратка 
содржина:

Имаше модна ревија, танц, претстава и музика, а беа испратени пораки дека 
различностите треба да се уважуваат и да се почитуваат Под мотото „А зошто 
да не сме различни?“, синоќа во Домот на АРМ се одржа Бал на различности, на 
кој учествуваа лица со посебни потреби . Тие носеа креации на дизајнери, 
односно беа модели во модна ревија . Лица со Даунов синдром, учесници во 

Автор: Жанр:

Рубрика: Тираж:

Кл. зборови: ДАЈТЕ НИ КРИЛЈА, ЛИЦА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ, БАЛ НА РАЗЛИЧНОСТИ

http link: http://telegraf.mk/aktuelno/makedonija/ns-newsarticle-imaat-sto-da-pokazat-mnogu-energija-na-balot-na-razlicnostite-f
otovideo.nspx

17.10.2016 www.utrinski.mk Страна: Macedonia

Наслов: „Балот на различности“ по третпат - А зошто да не сме различни

Кратка 
содржина:

„Балот на различности“, по третпат следејќи ја основната хуманитарна цел и 
мисија, на едно место собра луѓе со чисто срце, лица со посебни потреби, 
музичари, актери и водители од земјава и странство. Балот беше затворен со „А 
зошто да не сме различни?!“- меѓународниот конгрес за лица со посебни 
потреби што го организираше здружението за лица со дисфункции, хендикеп и 

Автор: Жанр:

Рубрика: Тираж:

Кл. зборови: ДАЈТЕ НИ КРИЛЈА, РЕБЕКА ЈАНКОВСКА, КОНГРЕС НА ЛИЦА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ, 

http link: http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=A2484C0806FDC349B468B6895FF07F33



Страна 10
Press CLIPPING тел. +389 2 30 94 025,

 e-mail: info@pressclipping.com.mk, www.pressclipping.com.mk

17.10.2016 www.vecer.mk Страна: Macedonia

Наслов: Ако се бориме заедно, ќе успееме да ги надминеме сите проблеми!

Кратка 
содржина:

Со цел подигање на свеста за потребите на лицата со посебни потреби завчера 
во Домот на АРМ се одржа третиот по ред Бал на различности, класифициран 
како настан со хуман предзнак.Со цел подигање на свеста за потребите на 
лицата со посебни потреби завчера во Домот на АРМ се одржа третиот по ред 
Бал на различности, класифициран како настан со хуман предзнак.Домаќин на 

Автор: Жанр:

Рубрика: Тираж:

Кл. зборови: ДАЈТЕ НИ КРИЛЈА, КОНГРЕС НА ЛИЦА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ, ЛИЦА СО ПОСЕБНИ 

http link: http://vecer.mk/zabavna/ako-se-borime-zaedno-kje-uspeeme-da-gi-nadmineme-site-problemi

17.10.2016 www.vest.mk Страна: Macedonia

Наслов: Иванова: Тимот на различноститесекогаш победува

Кратка 
содржина:

МЕЃУНАРОДЕН КОНГРЕС ЗА ЛИЦА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ Групата танчари со 
Даунов синдром од студиото "Денсерс јунајтед мк", завчеравечер настапи на 
третиот по ред Бал на различности, кој се одржа во Домот на АРМ. Тие 
настапија со дел од претставата "Викајте ги среќа". Со Балот на различности 
заврши тридневниот меѓународен конгрес за лица со посебни потреби, во 

Автор: Жанр:

Рубрика: Тираж:

Кл. зборови: ДАЈТЕ НИ КРИЛЈА, КОНГРЕС НА ЛИЦА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ, ЛИЦА СО ПОСЕБНИ 

http link: http://www.vest.mk/default.asp?ItemID=E48AD183DE15E347BB95799EC782B1EF

18.10.2016 Вест Страна: 6 Macedonia

Наслов: Иванова: Тимот на различностите секогаш победува

Кратка 
содржина:

Групата танчари со Даунов синдром од студиото "Денсерс јунајтед мк" 
завчеравечер настапи на третиот по ред Бал на различности, кој се одржа во 
Домот на  АРМ. Тие настапија со дел од претставата "Викајте ги среќа" Со Балот 
на различности заврши тридневниот меѓународен конгрес за лица со по  себни 
потреби, во организација на здружение на граѓани за лица со дисфункции, 

Автор: Жанр: вест

Рубрика: Тираж: 35.000,00

Кл. зборови: ДАЈТЕ НИ КРИЛЈА, ЛИЦА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ, БАЛ НА РАЗЛИЧНОСТИ

http link:
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18.10.2016 Вечер Страна: 12 Macedonia

Наслов: АКО СЕ БОРИМЕ ЗАЕДНО, ЌЕ УСПЕЕМЕ ДА ГИ НАДМИНЕМЕ СИТЕ 
ПРОБЛЕМИ!

Кратка 
содржина:

Со цел подигање на свеста за потребите на лицата со посебни потреби завчера 
во Домот на АРМ се одржа третиот по ред Бал на различности, класифициран 
како настан со хуман предзнак. Домаќин на настанот беше водителот Жарко 
Димитриоски кој со своите шеги успеа да ja обои во шаренило целата 
манифестација и да внесе смеа и радост во срцата на семејствата кои 

Автор: Жанр: вест

Рубрика: Тираж: 8.000,00

Кл. зборови: ДАЈТЕ НИ КРИЛЈА, КОНГРЕС НА ЛИЦА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ, ЛИЦА СО ПОСЕБНИ 

http link:

18.10.2016 Нова Македонија Страна: 8 Macedonia

Наслов: Различностите се богатство на овој свет

Кратка 
содржина:

Под мотото „А зошто да не сме различни?" во Домот на АРМ се одр жа Бал на 
различности, на кој учествуваа лица со посебни потреби. Тие носеа креации на 
познати дизајнери, односнобеамоделиво мод на ревија. Дел од учесниците во 
претставата „Викај ги среќа" изведе прекрасен перформанс, додека танчарите 
од Д енсерс јунајтед МК" со својот настап ја раздвижија публиката. Балотго 

Автор: Жанр: вест

Рубрика: Тираж: 6.000,00

Кл. зборови: ДАЈТЕ НИ КРИЛЈА, ЛИЦА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ, БАЛ НА РАЗЛИЧНОСТИ

http link:

18.10.2016 Утрински весник Страна: 17 Macedonia

Наслов: „Балот на различности" по третпат A зошто да не сме различни

Кратка 
содржина:

Балот на различности" по трет/ пат следејќи ја основната хуманитарна цел и 
мисија, на едно место собра луѓе со чисто срце, лица со посебни потреби, 
музичари, актери и водители од земјава и странство. Балот беше затворен со „А 
зошто да не сме различни?!"- меѓународниот  конгрес за лица со посебни 
потреби што го организираше здружението за лица со дисфункции, хендикеп и 

Автор: Жанр: вест

Рубрика: Тираж: 8.000,00

Кл. зборови: ДАЈТЕ НИ КРИЛЈА, КОНГРЕС НА ЛИЦА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ, ЛИЦА СО ПОСЕБНИ 

http link:
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18.10.2016 www.libertas.mk Страна: Macedonia

Наслов: ГАЛЕРИЈА: Трет пат „Бал на различности“

Кратка 
содржина:

Во неделата во Домот на АРМ, организацијата „Дајте ни крилја“ на Ребека по 
трет пат организирше „Бал на различности“, посветен на луѓето со посебни 
потреби.

Автор: Жанр:

Рубрика: Тираж:

Кл. зборови: ДАЈТЕ НИ КРИЛЈА, БАЛ НА РАЗЛИЧНОСТИ

http link: http://www.libertas.mk/galerija-tret-pat-bal-na-razlichnosti/

18.10.2016 www.novamakedonija.com.mk Страна: Macedonia

Наслов: Различностите се богатство на овој свет

Кратка 
содржина:

Под мотото „А зошто да не сме различни?“, во Домот на АРМ се одржа Бал на 
различности, на кој учествуваа лица со посебни потреби. Тие носеа креации на 
познати дизајнери, односно беа модели во модна ревија. Дел од учесниците во 
претставата „Викај ги среќа“ изведе прекрасен перформанс, додека танчарите 
од „Денсерс јунајтед МК“ со својот настап ја раздвижија публиката. Балот го 

Автор: Жанр:

Рубрика: Тираж:

Кл. зборови: ДАЈТЕ НИ КРИЛЈА, КОНГРЕС НА ЛИЦА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ, ЛИЦА СО ПОСЕБНИ 

http link: http://www.novamakedonija.com.mk/NewsDetail?title=&id=7e6bac06-3127-43df-b3bf-53ac5bedbfaf



13.10.2016 www.plusinfo.mk

Автор:

Наслов: Викенд исполнет со разговори и шведски филм во Дом на АРМ ВИДЕО

Страна, Термин:

Macedonia

Рубрика, Емисија: Жанр:

Површина/Траење: 1,00 Тираж:

Прилог:

Страна: 13
Press CLIPPING тел. +389 2 30 94 025,

 e-mail: info@pressclipping.com.mk, www.pressclipping.com.mk

Во контекст на изложбите „Пристапност“ и „Дизајн за достоинствен живот“, од утре до 16 октомври
Амбасадата на Шведска организира серија на настани. Гостува Сара Шамлу Екблад, едно од лицата од
Шведска чиј портрет е дел од изложбата „Пристапност“. Таа е слепа и ќе дојде со своето куче водич
Брис. Утре, петок 14 октомври, на Скопскиот Саем во Бизнис центарот, во рамки на Конгресот за лица
со посебни потреби, Сара од 16:50-17:30 ќе одржи предавање за „Кучиња водичи“ и едно за „Брејова
азбука за
слепи лица“ . Во недела пак, ќе биде дел од „Балот на различности“ каде ќе настапи на флејта. Во
сабота, 15 октомври, од 17.40 часот на конгресот гостин предавач ќе биде Пер Јохансон, шведски
предавач, сценарист театарски продуцент и режисер. Тој е иницијатор и водач на театарската трупа
„Среќен Худик“. Театар во кој лица со и и без посебни потреби настапуваат заедно на сцената.
Театарот „Среќен Худик“ покрај распродаваните тури во Шведска со „Елвис“ и „Волшебникот од Оз“ тие
имаат настапувано и
во Њујорк. Приказната на Пер и како настанува оваа театарска трупа е раскажана во играниот филм,
инспиративна комедија, насловен „Како да си ги врзеш чевлите?“ кој ќе биде прикажан во Домот на
Армијата истиот ден, сабота 15 октомври од 20 часот. По проекцијата на филмот, посетителите ќе имаат
можност да поразговарат со Пер Јохансон. Влезот на сите настани е слободен, освен за Балот на
различностите за кој билет може да се набави преку организаторот, асоцијацијата „Дајте ни Крилја“.
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Со предавања на домашни и странски еминентни доктори, проекција на филм и бал, ќе се одбележи
првиот Меѓународен конрес за лица со посебни потреби насловена „А, зошто да не сме различни?!“ во
организација на здружението „Дајте ни крилја“. Конгресот официјално започнува денес во 16 часот, а
ќе трае во наредните три дена. На отворањето во хотелот Александар Палас ќе може да го се потпишат
сите оние кои сакаат да ги поддржат барањата на ова Здружение за измени во Законот, подзаконските
акти и
правилниците кои се однесуваат на лицата со посебни потреби. „Целта на конгресот е да им го
олесниме патот до вистинската информација пред се на родителите на лицата со посебни потреби и лиц
ата со посебни потреби. За стручниот дел од слушателите е единствена можност на едно место да се
информираат за се она што ги интересира , а е поврзано со лицата со посебни потреби и е нивна шанса
за професионална надградба и остварување на лични контакти“, рече Ребека Јанковска Ристески,
претседателка на
Здружението. Покрај стручните предавања, ќе се реализираат и една психолошка работилница
наменета за родителите, едно предавање со дискусија на тема поврзана со теологијата и православието
и дебата на тема „Инклузијата на лицата со посебни потреби во образованието, социјалниот живот,
стопанството“. На 14-ти и 15-ти октомври (петок и сабота), предавањата и работилниците ќе се
одвиваат на Скопски Саем со почеток во 15 часот. Во Дом на АРМ, пак, на 15-ти ќе има премиера на
игран филм од шведска
продукција во кој актери се лица со посебни потреби во 20 часот, а до 16-ти октомври ќе бидат
поставени две изложби. Влезот за посета на овие активности е слободен. Како последна
манифестација, на 16-ти октомври (недела) од 19.00 часот, во Дом на АРМ по третпат ќе се одржи Бало
т на различности, чиј покровител и оваа година е г-ѓа Маја Иванова, сопругата на Претседателот на
Македонија. На балот ќе настапат музичари, актери, водители од земјава и странство, каде во секој
сегмент се вклучени и лица
со посебни потреби. Да нагласиме дека имаме мошне интересни и ексклузивни предавања и гости. Бало
т на различности е поддржан од Министерство за култура на РМ, а партнери на настаните се Шведска
Амбасада, Ресурсен центар на родители, Здружение на професионални физиотерапевти и
Универзитетската Клиника за Радиотерапија и Онкологија. Билетите за балот се пуштени во продажба и
тие можат да се купат во просториите на Здружението „Дајте ни крилја“ по цена од 400 ден.
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Се ближи Првиот меѓународен конгрес за лица со посебни потреби ‘’А, зошто да не сме различни!?’’ и
по тој повод поканети се сите здруженија и лица со посебни потреби, родители, нивните семејства,
развојните едукатори, психолози, социјални работници, наставници, борци за права и слободи да
дојдат, затоа што влезот е слободен. Конгресот ќе започне на 13-ти октомври во хотелот Александар
Палас заедно со Педијатриската школа, за потоа на 14-ти и 15-ти октомври (петок и сабота), да
продолжи во
Конгресниот центар на Скопски Саем со научни предавања на најразлични теми кои ги засегаат лицата
со посебни потреби. Овие предавања ќе ги држат домашни и странски еминентни доктори, во најголем
број професори и експерти во својата област. Паралелно со научните предавања, во конгресниот
центар на Скопски Саем, ќе се одвиваат и неколку работилници. Конгресот продолжува во Домот на
АРМ, каде што од 4-ти до 16-ти октомври ќе бидат поставени две изложби, и каде на 15- ти октомври
(сабота), ќе има и
премиера на игран филм од шведска продукција, во кој актери се и лица со посебни потреби. Како
последна манифестација, на 16-ти октомври (недела) од 19.00 часот, во Дом на АРМ по трет пат ќе се
одржи Балот на различности, чиј покровител и оваа година е г-ѓа Маја Иванова, сопругата на
Претседателот на Македонија. На балот ќе настапат музичари, актери, водители од земјава и странство,
каде во секој сегмент се вклучени и лица со посебни потреби. Да нагласиме дека имаме мошне
интересни и ексклузивни
предавања и гости. Балот на различности е поддржан од Министерство за култура на РМ, а партнери на
настаните се Шведска Амбасада, Ресурсен центар на родители, Здружение на професионални
физиотерапевти и Универзитетската Клиника за Радиотерапија и Онкологија. Билетите за Балот на
Различности се пуштени во продажба од 05.10.2016 год (среда) и истите ќе можат да се купат во
просториите на Здружението Дајте ни крилја со цена од 400, 00 ден. За сите дополнителни информации
посетете ја веб страница
http://www.dajtenikrilja.mk/ и на ФБ страната Здружение Дајте ни крилја .
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ПРВ МЕЃУНАРОДЕН КОНГРЕС НА ЛИЦА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ

На иницијатива на повеќе

здруженија на граѓани со посебни

потреби од денес на
Скопски саем ќе се отвори
книга за потписи, со која тие
потоа ќе бараат измена на повеќе

правилници и законски

одредби кои се однесуваат на

лицата со посебни потреби.
Книгата ќе биде отворена за

потписи за сите граѓани, во

рамките на првиот Меѓународен

конгрес за лица со посебни

потреби, кој почна вчера попладне

во хотелот "Александар
палас" со педијатриска школа
на која зборуваа и стручни лица

и родители на деца со посебни

потреби.
"На овој конгрес родителите

на лицата со посебни потре

би ќе можат заедно со стручните

лица, доктори, фармацевти,
специјални едукатори, психолози,

педагози, физиотерапевти,
теолози, да слушнат и да ги

следат најновите трендови во

најразлични области, a притоа
да добијат вистинска информација

околу наоѓање на вистински

пристап до терапија за себе
и за своите деца" вели Ребека
ЈанковскаРистески, од здружението

на граѓани за лица со

дисфункции, хендикеп, ретки
болести и посебни потреби
"Дајте ни крилја"

В недела во домот на АРМ
ќе се одржи по трет пат Бал на

различности, каде покровител
е Maja Иванова, сопругата на

претседателот Горге Иванов.

На балот ќе настапат музичари,

актери, водители од земјава

и од странство, каде ќе бидат

вклучени лица со посебни

потреби. Билетите за балот се

пуштени во продажба уште минатата

недела и може да се купат

во просториите на здружението

"Дајте ни крилја" по цена

од 400 денари.
"Балот ќе има достоинствен

карактер, a потписи ќе
може да се собираат и за време
на балот. Идејата е да се сменат

правилниците и од здравство

и од образование и од

труд и социјална политика за

да им се олесни животот и инклузијата

во општеството на

лицата со посебни потреби"
рече ЈанковскаРистески.
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Прв конгрес
на лицата со
посебни потреби

Промоција на најновите достигања

во однос на дијагностиката,

лекувањето, третманот и рехабилитација

на лицата со дисфункции,
хендикеп, ретки болести и посебни

потреби, ќе бидат само дел од темите

кои ќе се разгледуваат на Првиот

меѓународен конгрес на лица
со посебни потреби што ќе почне

денеска во Скопје. Конгресот ќе се

одржи во деловниот центар на

„Скопски саем" a целна група на

овој настан се: дефектолози, социјални

работници, педагози, психолози,

педијатри, гинеколози, ортопеди,

физиотерапевти, специјалисти
по радиологија, невролози, како

и сите други специјалности кои се

професионално фокусирани на децата

и лицата со посебни потреби.
Како продолжение на Конгресот,

на 16 октомври, во Домот

на АРМ во Скопје, ќе се одржи

традиционалниоттрет по ред
„Бал на различностите"
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Во рамки на изложбите „Пристапност“ и „Дизајн за достоинствен живот“, од денеска до 16-ти овој месец
Амбасадата на Шведска во Македонија организира повеќе настани.Од Шведска гостува Сара Шамлу
Екблад, едно од лицата чиј портрет е дел од изложбата „Пристапност“. Таа е слепа и ќе дојде со своето
куче водич Брис. Во рамки на Конгресот за лица со посебни потреби, на Скопски саем Сара ќе одржи
предавање за кучиња водичи и за Брајовата азбука за слепи лица. В недела ќе биде дел од „Балот на
различности“, каде ќе настапи на флејта.В сабота на конгресот гостин предавач ќе биде Пер Јохансон,
шведски предавач, сценарист, театарски продуцент и режисер. Тој е иницијатор и водач на театарската
трупа „Среќен Худик“. Се работи за театар во кој лица со и без посебни потреби настапуваат заедно на
сцената.Театарот „Среќен Худик“ покрај распродаваните тури во Шведска со „Елвис“ и „Волшебникот од
Оз“, имаат настапувано и во Њујорк. Приказната на Пер и како настанува оваа театарска трупа е
раскажана во играниот филм насловен „Како да си ги врзеш чевлите?“, кој ќе биде прикажан во Домот
на Армијата в сабота, од 20 часот.По проекцијата на филмот, посетителите ќе имаат можност да
поразговарат со Пер Јохансон.
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Во контекст на изложбите „Пристапност“ и „Дизајн за достоинствен живот“, во периодот 14-16 октомври
Амбасадата на Шведска организира серија на настани...   Гостува Сара Шамлу Екблад, едно од лицата
од Шведска чиј портрет е дел од изложбата „Пристапност“. Таа е слепа и ќе дојде со своето куче водич
Брис. Денеска, петок 14 октомври, на Скопскиот Саем во Бизнис центарот, во рамки на Конгресот за ли
ца со посебни потреби, Сара од 16:50-17:30 ќе одржи предавање за „Кучиња водичи“ и едно за
„Брејова
азбука за слепи лица“. Во сабота, 15 октомври, од 17:40 часот на конгресот гостин предавач ќе биде
Пер Јохансон, шведски предавач, сценарист театарски продуцент и режисер. Тој е иницијатор и водач
на театарската трупа „Среќен Худик“. Театар во кој лица со и и без посебни потреби настапуваат
заедно на сцената. Театарот „Среќен Худик“ покрај распродаваните тури во Шведска со "Елвис" и
"Волшебникот од Оз" тие имаат настапувано и во Њујорк. Приказната на Пер и како настанува оваа
театарска трупа е
раскажана во играниот филм, инспиративна комедија, насловен "Како да си ги врзеш чевлите?“ кој ќе
биде прикажан во Домот на Армијата истиот ден, сабота 15 октомври од 20 часот. По проекцијата на
филмот, посетителите ќе имаат можност да поразговарат со Пер Јохансон. Во недела пак, ќе биде дел
од „Балот на различности“ каде ќе настапи на флејта. Влезот на сите настани е слободен, освен за Бало
т на различностите за кој билет може да се набави преку организаторот, асоцијацијата „Дајте ни Крилја
“.
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Во контекст на изложбите „Пристапност“ и „Дизајн за достоинствен живот“, во периодот 14-16 октомври
Амбасадата на Шведска организира серија на настани. Гостува Сара Шамлу Екблад, едно од лицата од
Шведска чиј портрет е дел од изложбата „Пристапност“. Таа е слепа и ќе дојде со своето куче водич
Брис. Во петок, на Скопскиот Саем во Бизнис центарот, во рамки на Конгресот за лица со посебни
потреби, Сара од 16.50-17.30 ќе одржи предавање за „Кучиња водичи“ и едно за „Брејова азбука за
слепи лица“ .
Во недела пак, ќе биде дел од „Балот на различности“ каде ќе настапи на флејта. Во сабота, од 17.40
часот на конгресот гостин предавач ќе биде Пер Јохансон, шведски предавач, сценарист театарски
продуцент и режисер. Тој е иницијатор и водач на театарската трупа „Среќен Худик“. Театар во кој лиц
а со и и без посебни потреби настапуваат заедно на сцената. Театарот „Среќен Худик“ покрај
распродаваните тури во Шведска со “Елвис” и “Волшебникот од Оз” тие имаат настапувано и во Њујорк.
Приказната на
Пер и како настанува оваа театарска трупа е раскажана во играниот филм, инспиративна комедија,
насловен “Како да си ги врзеш чевлите?“ кој ќе биде прикажан во Домот на Армијата истиот ден, од 20
часот. По проекцијата на филмот, посетителите ќе имаат можност да поразговарат со Пер Јохансон.
Влезот на сите настани е слободен, освен за Балот на различностите за кој билет може да се набави
преку организаторот, асоцијацијата „Дајте ни Крилја“.
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Во рамки на изложбите „Пристапност“ и „Дизајн за достоинствен живот“, од денеска до 16-ти овој месец
Амбасадата на Шведска во Македонија организира повеќе настани. Од Шведска гостува Сара Шамлу
Екблад, едно од лицата чиј портрет е дел од изложбата „Пристапност“. Таа е слепа и ќе дојде со своето
куче водич Брис. Во рамки на Конгресот за лица со посебни потреби, на Скопски саем Сара ќе одржи
предавање за кучиња водичи и за Брајовата азбука за слепи лица. В недела ќе биде дел од „Балот на
различности“, каде ќе настапи на флејта. В сабота на конгресот гостин предавач ќе биде Пер Јохансон,
шведски предавач, сценарист, театарски продуцент и режисер. Тој е иницијатор и водач на театарската
трупа „Среќен Худик“. Се работи за театар во кој лица со и без посебни потреби настапуваат заедно на
сцената. Театарот „Среќен Худик“ покрај распродаваните тури во Шведска со „Елвис“ и „Волшебникот
од Оз“, имаат настапувано и во Њујорк. Приказната на Пер и како настанува оваа театарска трупа е
раскажана во играниот филм насловен „Како да си ги врзеш чевлите?“, кој ќе биде прикажан во Домот
на Армијата в сабота, од 20 часот. По проекцијата на филмот, посетителите ќе имаат можност да
поразговарат со Пер Јохансон.
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Од Шведска гостува Сара Шамлу Екблад, едно од лицата чиј портрет е дел од изложбата „Пристапност“.
Таа е слепа и ќе дојде со своето куче водич Брис. Во рамки на Конгресот за лица со посебни потреби,
на Скопски саем Сара ќе одржи предавање за кучиња водичи и за Брајовата азбука за слепи лица. В
недела ќе биде дел од „Балот на различности“, каде ќе настапи на флејта. В сабота на конгресот гостин
предавач ќе биде Пер Јохансон, шведски предавач, сценарист, театарски продуцент и режисер. Тој е
иницијатор и водач на театарската трупа „Среќен Худик“. Се работи за театар во кој лица со и без
посебни потреби настапуваат заедно на сцената. Театарот „Среќен Худик“ покрај распродаваните тури
во Шведска со „Елвис“ и „Волшебникот од Оз“, имаат настапувано и во Њујорк. Приказната на Пер и
како настанува оваа театарска трупа е раскажана во играниот филм насловен „Како да си ги врзеш
чевлите?“, кој ќе биде прикажан во Домот на Армијата в сабота, од 20 часот. По проекцијата на филмот,
посетителите
ќе имаат можност да поразговарат со Пер Јохансон.
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Во контекст на изложбите „Пристапност“ и „Дизајн за достоинствен живот“, во периодот 14-16 октомври
Амбасадата на Шведска организира серија на настани.  Гостува Сара Шамлу Екблад, едно од лицата од
Шведска чиј портрет е дел од изложбата „Пристапност“. Таа е слепа и ќе дојде со своето куче водич
Брис. Во петок, на Скопскиот Саем во Бизнис центарот, во рамки на Конгресот за лица со посебни
потреби, Сара од 16.50-17.30 ќе одржи предавање за „Кучиња водичи“ и едно за „Брејова азбука за
слепи лица“ .
Во недела пак, ќе биде дел од „Балот на различности“ каде ќе настапи на флејта. Во сабота, од 17.40
часот на конгресот гостин предавач ќе биде Пер Јохансон, шведски предавач, сценарист театарски
продуцент и режисер. Тој е иницијатор и водач на театарската трупа „Среќен Худик“. Театар во кој лиц
а со и и без посебни потреби настапуваат заедно на сцената. Театарот „Среќен Худик“ покрај
распродаваните тури во Шведска со "Елвис" и "Волшебникот од Оз" тие имаат настапувано и во Њујорк.
Приказната на
Пер и како настанува оваа театарска трупа е раскажана во играниот филм, инспиративна комедија,
насловен "Како да си ги врзеш чевлите?“ кој ќе биде прикажан во Домот на Армијата истиот ден, од 20
часот. По проекцијата на филмот, посетителите ќе имаат можност да поразговарат со Пер Јохансон.
Влезот на сите настани е слободен, освен за Балот на различностите за кој билет може да се набави
преку организаторот, асоцијацијата „Дајте ни Крилја“.
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Во рамки на изложбите „Пристапност“ и „Дизајн за достоинствен живот“, од денеска до 16-ти овој месец
Амбасадата на Шведска во Македонија организира повеќе настани. Од Шведска гостува Сара Шамлу
Екблад, едно од лицата чиј портрет е дел од изложбата „Пристапност“. Таа е слепа и ќе дојде со своето
куче водич Брис. Во рамки на Конгресот за лица со посебни потреби, на Скопски саем Сара ќе одржи
предавање за кучиња водичи и за Брајовата азбука за слепи лица. В недела ќе биде дел од „Балот на
различности“, каде ќе настапи на флејта. В сабота на конгресот гостин предавач ќе биде Пер Јохансон,
шведски предавач, сценарист, театарски продуцент и режисер. Тој е иницијатор и водач на театарската
трупа „Среќен Худик“. Се работи за театар во кој лица со и без посебни потреби настапуваат заедно на
сцената. Театарот „Среќен Худик“ покрај распродаваните тури во Шведска со „Елвис“ и „Волшебникот
од Оз“, имаат настапувано и во Њујорк. Приказната на Пер и како настанува оваа театарска трупа е
раскажана во играниот филм насловен „Како да си ги врзеш чевлите?“, кој ќе биде прикажан во Домот
на Армијата в сабота, од 20 часот. По проекцијата на филмот, посетителите ќе имаат можност да
поразговарат со Пер Јохансон.
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Во контекст на изложбите „Пристапност“ и „Дизајн за достоинствен живот“, во периодот 14-16 октомври
Амбасадата на Шведска организира серија на настани. Гостува Сара Шамлу Екблад, едно од лицата од
Шведска чиј портрет е дел од изложбата „Пристапност“. Таа е слепа и ќе дојде со своето куче водич
Брис. Во петок, на Скопскиот Саем во Бизнис центарот, во рамки на Конгресот за лица со посебни
потреби, Сара од 16.50-17.30 ќе одржи предавање за „Кучиња водичи“ и едно за „Брејова азбука за
слепи лица“ .
Во недела пак, ќе биде дел од „Балот на различности“ каде ќе настапи на флејта. Во сабота, од 17.40
часот на конгресот гостин предавач ќе биде Пер Јохансон, шведски предавач, сценарист театарски
продуцент и режисер. Тој е иницијатор и водач на театарската трупа „Среќен Худик“. Театар во кој лиц
а со и и без посебни потреби настапуваат заедно на сцената. Театарот „Среќен Худик“ покрај
распродаваните тури во Шведска со "Елвис" и "Волшебникот од Оз" тие имаат настапувано и во Њујорк.
Приказната на
Пер и како настанува оваа театарска трупа е раскажана во играниот филм, инспиративна комедија,
насловен "Како да си ги врзеш чевлите?“ кој ќе биде прикажан во Домот на Армијата истиот ден, од 20
часот. По проекцијата на филмот, посетителите ќе имаат можност да поразговарат со Пер Јохансон.
Влезот на сите настани е слободен, освен за Балот на различностите за кој билет може да се набави
преку организаторот, асоцијацијата „Дајте ни Крилја“.
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Во рамки на изложбите „Пристапност“ и „Дизајн за достоинствен живот“, од денеска до 16-ти овој месец
Амбасадата на Шведска во Македонија организира повеќе настани. Од Шведска гостува Сара Шамлу
Екблад, едно од лицата чиј портрет е дел од изложбата „Пристапност“. Таа е слепа и ќе дојде со своето
куче водич Брис. Во рамки на Конгресот за лица со посебни потреби, на Скопски саем Сара ќе одржи
предавање за кучиња водичи и за Брајовата азбука за слепи лица. В недела ќе биде дел од „Балот на
различности“, каде ќе настапи на флејта. В сабота на конгресот гостин предавач ќе биде Пер Јохансон,
шведски предавач, сценарист, театарски продуцент и режисер. Тој е иницијатор и водач на театарската
трупа „Среќен Худик“. Се работи за театар во кој лица со и без посебни потреби настапуваат заедно на
сцената. Театарот „Среќен Худик“ покрај распродаваните тури во Шведска со „Елвис“ и „Волшебникот
од Оз“, имаат настапувано и во Њујорк. Приказната на Пер и како настанува оваа театарска трупа е
раскажана во играниот филм насловен „Како да си ги врзеш чевлите?“, кој ќе биде прикажан во Домот
на Армијата в сабота, од 20 часот. По проекцијата на филмот, посетителите ќе имаат можност да
поразговарат со Пер Јохансон.
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Институционално заборавени со пречки за конкретно функционирање. Лицата со посебни потреби со
конкретни барања до државата. Освен законските измени бараат и функционираат.
Секојдневие исполнето со неизвесност. Ден кој завршува со надеж за подобро утре. Ова е животната
приказна на Зоран Мијалков чиј син има Даунов синдром.
Зоран објаснува дека секојдневно се соочуваат со проблемите на посебна исхрана која е скапа,
институционалната дискриминација и неажурност која овие лица се уште ги држи на маргините на
општеството.
-Мојот син е со аутизам. Денот мора да почне со специјалната исхрана која е многу скапа. Не е
покриена од фондот, финансиски исцрпува. Треба посебно да готви за своето дете. Го носиш во
центарот кадешто нема таква исхрана па мора да носиш од дома. Единствено што ни дава надеж е тоа
што нашите деца се толку    чисти и имаат љубов и спрема тие што ги дискриминираат. Моето дете не
беше примено во центарот за аутизам во Штип.
Слична судбина дели и семејството Аљакоски од Прилеп каде повеќе од 19 години колку што е возраста
на нивниот син секојдневно се борат со ваквите состојби. 
-Моето дете е со тешка психичка попреченост, со потполно отсуство на говор и слух. Заврши 8
одделние. Не сакаа да го прифатат другарчињата, наидовме на самите наставници.
Од здружението Дајте ни крилја денеска и официјално ги испорачаа своите предлози за законски
измени но и апели за итни промени во некои сфери.
-Старосната граница која е поставена во законите до 26 години примање на надомест, околу
ортопедските помагала, дијагностицирање на лицата со посебни потреби, последниот додаток кој исто
така е многу мал, рече Ребека Ристески.
Дискриминацијата на овие лица во некои области и институции во земјава е пристутна и повеќе од 20
години. Почнувајќи од законодавството па се до пристапноста и достапноста на објектите.
Дека проблемите со кои се соочуваат лицата со посебни потреби се реалност, како и проблемите за
пристапност и достапност говорат најголем дел од објектите во градот. По речиси 20 години домот на
АРМ доби рампа за пристап со поприлично висок агол. Ова ги отвара прашањата дали пристапот на
институциите навистина е сериозен особено кога станува збор за вака чувствителни прашања.
(16.47/19.36)
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Мислам дека ова можно да им се помогнме пред се на родителите да можат на едно место да се сретнат
со стручни лица да си прават контакти и искуства имаме многу гости од странство 
многу врвни предавачи кој тешко ги наоѓаш во странство каде може да заштедиме пари и време и така
натаму  и се што треба да кажам за институците многу работи не се како треба сите знаеме нели
меѓутоа околу посетноста на конгресот многу сум задоволен вчерашниот дел беше прекасен најголем
број од слушателите е тоа што најмногу се приклучи дефектолозите ја сакам да кажам развојните
едукатори.  
(29.50/30.44)
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Повеќе напори и помош од институците за лица за посебни потреби родителите и здруженијата со
побарање на Меѓународниот Конгрес пр од овој вид, светот е далеку напред за ваков вид на категорија
на граѓани но тие би биле задоволни доколку во земјата бидат напредени основните права
-Нивното секојдневно е маратонско овој родител од аутизам денот го почнуа со Специјална исхрана
зашто таму не му ја дават често пати поради недоволното вниманије на институците неговиот сине
дескриминиран.
-Единствено што не одржува и ни дава надеж е нешто е тоа нашите деца се чисти и имат лубов и кон
оние кој ги дискриминират, моето дете значи и кога е дискриминират оди им се смее и ги гушка така го
научивме мора да се справи со тоа
19-годишно момче е во тешка психичка пропечноста со тешки маки завршил 8-оделение дошол да
основа социјален клуб
-Учат да готват. учат да се дружат да слават родендени полуматури матури да си го најде секој дете
свото место тие си се сретнуват партнери туку еден ден нас како родители ке не нема барем малу по
малу да си имат поголемо внимание
системски се попустите сметат дефектолозите државата треба да си работат од градинка и да се учат
дека немат заразни болести и имаат голема желба за здружение
-Не постојењето на основни кадри почна да вклулуват дефектелози но тие наши колеги колку сакат да
помогнат еден дефектолог на едно училиште е сосема мало
здружениата и родителите упатија конкретни барања од нивните родители ке почнат зашто сега се
оставени сами на себе
отварање на станционари центри повеќе еден голем центар достоинство за лицата со посебни потреби
каде ке имат услуга нега да не зборувам не скам да го спомнам центарот Демир Капија по мене не
треба да постои со таква функција
обезбедување на пристап зголемување на границата над 26 години зголемување од додатокот од
4000денари бесплатно присуство при болничкото лекување колички за сите категори се само дел од
барањата упатени од меѓинароднјиот конгрес прв на овој вид за унапредување за ова категорија на
граѓани        
(12.01/14.40)
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Познатата активистка Ребека Јанковска Ристески го најавува третото издание на манифестацијата Бал
на различности, настан што традиционално го организира здружението на граѓани Дајте ни крилја
Ребека Јанковска Ристески: Овој конгрес е неопходен и понатаму да се случува затоа што мислам дека
голем дел од родителите и стручните лица па и немаат шанси и финансиски пред се да отидат надвор ,
да слушнат што е ново . Ние отворивме и една книга , не нашето здружение, тоа е граѓанска
иницијатива којашто е поддржана од повеќе здруженија на којашто ќе се потпишуваат сите граѓани
понатаму, не само на Конгесот и  на Балот. Ќе може да се остави потпис за промена на правилници и
подзаконски акти и закони, предлог значи, не е тоа дефинитивно , она шшто ние родителите и лицата
со посебни потреби сметаме дека треба да се промени. Ќе се потпишува,  да се направи како
иницијатива, да се реагира понатаму во министерства, во други институции кадешто треба работите да
се сменат , и конечнно лицата со посебни потреби и семејствата да имаат подостоинствен живот.
Значи, се е заради тоа. 
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Секојдневие исполнето со неизвесност. Ден кој завршува со надеж за подобро утре. Ова е животната
приказна на Зоран Мијалков чиј син има Даунов синдром. Зоран објаснува дека секојдневно се
соочуваат со проблемите на посебна исхрана која е скапа, институционалната дискриминација и
неажурност која овие лица се уште ги држи на маргините на општеството. Слична судбина дели и
семејството Аљакоски од Прилеп каде повеќе од 19 години колку што е возраста на нивниот син
секојдневно се борат со ваквите
состојби. Раде Аљакоски кој е родител објаснува дека неговиот син особено тешко бил прифатен во
училиштето каде првично требало да учи не само од учениците туку и од самите наставници. Од
здружението Дајте ни крилја денеска и официјално ги испорачаа своите предлози за законски измени
но и апели за итни промени во некои сфери . Дискриминацијата на овие лица во некои области и
институции во земјава е пристутна и повеќе од 20 години. Почнувајќи од законодавството па се до
пристапноста и достапноста
на објектите.
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Со предавања на домашни и странски еминентни доктори, проекција на филм и бал, се одбележува
првиот Меѓународен конгрес за лица со посебни потреби насловен „А, зошто да не сме различни?!“, во
организација на здружението „Дајте ни крилја“. - Целта на конгресот е да им го олесниме патот до
вистинската информација пред с на родителите и на лицата со посебни потреби. За стручниот дел од
слушателите е единствена можност на едно место да се информираат за с што ги интересира а е
поврзано со лицата
со посебни потреби и е нивна шанса за професионална надградба и остварување лични контакти -
велат од здружението.Покрај стручните предавања, меѓу другото, ќе се реализира и психолошка
работилница наменета за родителите, едно предавање со дискусија на тема поврзана со теологијата и
православието и дебата на тема „Инклузијата на лицата со посебни потреби во образованието,
социјалниот живот, стопанството“.Во рамките на сите овие манифестации, на 16 октомври (недела), од
19 часот, во Домот на АРМ,
третпат ќе се одржи Балот на различности, чиј покровител и оваа година е Маја Иванова, сопругата на
претседателот на Република Македонија. На балот ќе настапат музичари, актери, водители од земјава и
од странство, каде што во секој сегмент се вклучени и лица со посебни потреби.
Н.Б.З.
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Вечерва во 19.00 часот, во Дом на АРМ по третпат ќе се одржи Балот на различности. На балот ќе
настапат музичари, актери, водители од земјава и странство, каде во секој сегмент се вклучени и лица
со посебни потреби. Балот го затвора Меѓународен конрес за лица со посебни потреби насловен „А,
зошто да не сме различни?!“ во организација на здружението „Дајте ни крилја“, кој се одржа во текот
на минатите три дена. „Целта на конгресот е да им го олесниме патот до вистинската информација пред
се на
родителите на лицата со посебни потреби и лицата со посебни потреби. За стручниот дел од
слушателите е единствена можност на едно место да се информираат за се она што ги интересира, а е
поврзано со лицата со посебни потреби и е нивна шанса за професионална надградба и остварување на
лични контакти“, рече Ребека Јанковска Ристески, претседателка на Здружението.
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Бојан Јовановски, Боки -13 на својот фејсбук профил им се заблагодари на сите оние кои го поддржале
за неговата хуманост кон малиот Лука и неговите родители. Боки им се обрати и на сите кои велеа дека
мотив за неговото дело е исклучително себепромоцијата. -Дал Боже да направите и вие нешто добро.
Потоа сликајте се и промовирајте се колку сакате.И јас ќе ве поддржам – рече тој. Јовановски ја
информираше и јавноста дека вечерва во 19 часот во Домот на армијата ќе се појави во улога на
водител на
Балот на различностите. -Дојдете, бидете хумани, купете карта, да направиме тие деца да се
чувствуваат величествено – рече тој.
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Балот на различности по трет пат вечерва се одржува во Домот на АРМ. На балот настапуваат музичари,
актери, водители од земјава и странство, а вклучени се и лица со посебни потреби.Балот го затвора
Меѓународен конрес за лица со посебни потреби насловен „А зошто да не сме различни?!“ во
организација на здружението „Дајте ни крилја“, кој се одржа во текот на минатите три дена.-Целта на
конгресот е да им го олесниме патот до вистинската информација,  пред се’ на родителите на лицата со
посебни
потреби и на лицата со посебни потреби. За стручниот дел од слушателите е единствена можност на
едно место да се информираат за се’ она што ги интересира, а е поврзано со лицата со посебни потреби
и е нивна шанса за професионална надградба и остварување на лични контакти - рече Ребека
Јанковска Ристески, претседателка на Здружението.Ниедна институција не постои сама за себе и не е
самата себе си цел. Општествената одговорност станува императив и глобална идеја,  која е
невозможно да ја
игнорирате, бара етичко и одговорно однесување,  а се’ со цел негување и промоција на општествените
вредности што ги негува едно општество.-Со здружението „Дајте ни крилја“ имаме воспотавено
успешна соработка којашто континурано се надоградува на заемно задоволство, бидејќи секогаш
станува збор за настани со кои им помагаме и на студентите и на пошироката јавност во подигнување
на јавната свест на многу различни теми. И овојпат веднаш ја прифативме идејата да бидеме дел од Ба
лот на различности
во делот на организацијата на модната ревија на која покрај професионалните манекенки учестуваат и
лица со посебни потреби. Универзитетот „ФОН“ ја поддржува во целост социјалната инклузија на
децата со посебни потреби, а за тоа сведочат и настаните како  „Образование по мерка” - социјална
инклузија на децата со посебни потреби, „Предизвик на говорникот“ - ораторски вечери на кои се
натпреваруваа, и студенти со посебни потреби, под исти правила и услови како и останатите оратори,
„Меѓународен ден
за борба против рак на дојка”, волонтерски студентите од Факултетот за дизајн и мултимедија преку
своите цртежи украсија една соба на универзитетска клиника за Радиотерапија и  Онкологија и уште
многу вакви и слични проекти – изјави доц. д-р Александра Србиновска – Дончевски од универзитетот
„ФОН“. Ж.В.
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Сопругата на претседателот на Република Македонија, г-ѓа Маја Иванова, вчеравечер се обрати на
манифестацијата „Бал на различности“, што под нејзино покровителство се одржува по трети пат, а  во
организација на здружението „Дајте ни крилја", здружение на граѓани за лица со дисфункции,
хендикеп, ретки болести и посебни потреби.
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Вчеравечер во домот на АРМ во Скопје, се одржа третиот по ред „Бал на различности" – манифестација
која има за цел да ја подигне свеста на општеството за луѓето со посебни потреби. Настанот кој е во
организација на здружението „Дајте ни крилја", а под покровителство на првата дама, Маја Иванова,
годинава беше под мотото „А, зошто да не сме различни?!" упатувајќи силна порака дека сите треба да
бидеме еднакви во различноста. „Сите заедно сме во тимот на различностите кој не само вечерва, туку
секогаш во играта на животот ќе биде победник. Верувам дека и годинава ќе испратиме силна порака
до сите наши граѓани, дека нашето општество знае да живее со различностите, уважувајќи ги и
почитувајќи ги истите", потенцираше во својот говор пред присутната публика, првата дама.
Претседателката на здружението „Дајте ни крилја", Ребека Јанковски Ристески пак упати порака до
јавноста дека уште многу треба да вложуваме и сите заедно да работиме за инклузијата на луѓето со
посебни потреби за
непречено функционирање во секојдневието. Таа го отвори и забавниот дел од програмата која
вклучуваше настапи на талентирани музичари, танчари, актери, оратори, како и модна ревија... Нашите
симпатии ги освоија буквално сите што излегоа на сцена, секој со свој талент и со своја порака која
треба да допре до секој од нас ако целиме кон подобро, етичко и морално општество. Талентираните
танчари од групата „Dancers united MK" кои на 19 октомври патуваат во Грац, Австрија на Светското
првенство за
модерни танци, направија неверојатна позитивна атмосфера со својот настап и заминуваат на
првенството со голем број фанови. Во рамките на програмата уживавме и во модна ревија на која
убавите модели носеа креации на нашите модни дизајнери што ја поддржаа иницијативата на „Бал на
различности", модниот бренд Елена Лука, креаторите Ненад Секирарски и Александар Рашковиќ, како и
талентираната млада дизајнерка Анастасија Чадо, која боледува од церебрална парализа, но која е
упорна во остварувањето на
своите соништа. Ова е нејзина втора ревија на Балот на различности, додека првата ја имаше токму во
рамките на оваа манифестација пред две години во соработка со модната куќа Елена Лука. Стефанија
во креација на Елена Лука Флоренс во креација на Елена Лука Најмалите модели во креации на Ненад
Секирарски Креации на Ненад Секирарски Креации на Александар Рашковиќ Анастасија чадо со
нејзини креации "Модата и хуманоста секогаш се сплотени под името на Елена Лука. Во континуитет ја
поддржувам
иницијативата на Бал на различности со еден ист мотив: да им се дадат крилја на оние на кои им се
најпотребни и оние кои знаат да сонуваат и знаат да ги остварат своите соништа", изјави Елена
Пандева, сопственичка и генерален менаџер на модниот бренд. Давид Мандиќ, една од ѕвездите на
вчерашната манифестација е лице со аутизам, талентиран тапанар (а одлично се покажа и во улога на
водител), кој заедно со својот бенд имаше фантастичен настап на песната „Enter Sandman" од Metallica.
На сцена
имавме прилика да видиме и исечок од претставата „Викај ме среќа" во која покрај професионалните
актери исто така свои улоги имаат и деца со даунов синдром. Ви ја препорачуваме претставата која е
на редовниот репертоар на МНТ. Во продолжение ви пренесуваме дел од амбиентот од третиот „Бал на
различности" и ви ги пренесуваме топлите поздрави и пораката од лицата со посебни потреби: да
бидеме еднакви во различноста, зашто токму благодарение на тоа што сме различни ние сме
единствени, уникатни и
незаменливи! А еднакви!
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Со цел подигање на свеста за потребите на лицата со посебни потреби завчера во Домот на АРМ се
одржа третиот по ред Бал на различности, класифициран како настан со хуман предзнак. Со цел
подигање на свеста за потребите на лицата со посебни потреби завчера во Домот на АРМ се одржа
третиот по ред Бал на различности, класифициран како настан со хуман предзнак. Домаќин на настанот
беше водителот Жарко Димитриоски кој со своите шеги успеа да ја обои во шаренило целата
манифестација и да внесе смеа и
радост во срцата на семејствата кои заеднички се борат против овие болести. Балот го отвори пејачката
Ребека, која воедно е и еден од организаторите на настанот. Таа со краток говор им се заблагодари на
сите што се дел од организацијата "Дајте ни крилја" и им порача дека доколку заеднички се борат ќе
успеат да ги надминат сите тешкотии и полесно ќе се прилагодат на потребите на нивните деца. Потоа
следуваа настапите на децата со посебни потреби и нивните идоли, а посебно инспиративен говор
имаше
Боки 13 кој истакна дека е горд на себе што е дел од една ваква манифестација. Публиката во текот на
вечерта воопшто не ги штедеше дланките, па секое ново појавување на сцената беше поздравено со
громогласен аплауз. Меѓу присутните - бројни хумани лица, претставници од државниот врв и
дипломатски кор, а јавно обраќање имаше и првата дама на Република Македонија, Маја Иванова која
е главен покровител на настанот. Со балот, всушност, се затвори и Меѓународниот конгрес за лица со
посебни потреби
насловен "А зошто да не сме различни?!" кој се одржа во текот на минатите три дена, а во чии рамки
учество земаа голем број експерти, доктори, едукатори кои преку јавни дебати се обидоа на јавноста да
и ги доближат и објаснат проблемите со кои се соочуваат лицата со посебни потреби.
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Имаше модна ревија, танц, претстава и музика, а беа испратени пораки дека различностите треба да се
уважуваат и да се почитуваат Под мотото „А зошто да не сме различни?“, синоќа во Домот на АРМ се
одржа Бал на различности, на кој учествуваа лица со посебни потреби . Тие носеа креации на
дизајнери, односно беа модели во модна ревија . Лица со Даунов синдром, учесници во претставата
„Викај ги среќа“, изведоа делови од претставата . Танцуваа танчарите од „Денсерс јунајтед МК “. Тоа се
исто луѓе со
Даунов синдром кои уриваат бариери - в среда ќе ја претставуваат Македонија на Светското првенство
во модерни танци што ќе се одржи во Грац, Австрија. Забележлив беше настапот на тапани на младиот
Давид Мандиќ . Покровител на балот е Маја Иванова , сопруга на претседателот Ѓорге Иванов. -
Верувам дека и годинава ќе испратиме силна порака до сите наши сограѓани дека нашето општество
знае да живее со различностите, уважувајќи ги и почитувајќи ги истите . Привилегија и благослов е да
се биде заедно
и да се споделува со лицата со посебни потреби. Нивната љубов, духовност, проактивност, истрајност
се мотивација за целата наша заедница. Начинот на кој се справуваат со сите животни предизвици е
инспирација од која сите ние постојано вдахнувавме и ја зајакнуваме нашата волја за справување со
премрежињата на нашите животни патишта - рече Иванова. Балот се одржува трета година по ред, во
организација на Здружението „Дајте ни крилја“. Пoгледнете ја фотогалеријата: Бал на различностите
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„Балот на различности“, по третпат следејќи ја основната хуманитарна цел и мисија, на едно место
собра луѓе со чисто срце, лица со посебни потреби, музичари, актери и водители од земјава и
странство. Балот беше затворен со „А зошто да не сме различни?!“- меѓународниот конгрес за лица со
посебни потреби што го организираше здружението за лица со дисфункции, хендикеп и ретки болести „
Дајте ни крилја“. Претседателката на Здружението, Ребека Јанковска-Ристески, рече дека целта на
конгресот е да се
олесни патот до вистинската информација, и секако квалитетен живот на лицата со посебни потреби,
како и рамноправност во користењето на добрата кои ги овозможува општеството.  Светот го прават
различности, и навистина се потребни крилја за да се фатат миговите на неговата величествена
различност.
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Со цел подигање на свеста за потребите на лицата со посебни потреби завчера во Домот на АРМ се
одржа третиот по ред Бал на различности, класифициран како настан со хуман предзнак.Со цел
подигање на свеста за потребите на лицата со посебни потреби завчера во Домот на АРМ се одржа
третиот по ред Бал на различности, класифициран како настан со хуман предзнак.Домаќин на настанот
беше водителот Жарко Димитриоски кој со своите шеги успеа да ја обои во шаренило целата
манифестација и да внесе смеа и
радост во срцата на семејствата кои заеднички се борат против овие болести.Балот го отвори пејачката
Ребека, која воедно е и еден од организаторите на настанот. Таа со краток говор им се заблагодари на
сите што се дел од организацијата "Дајте ни крилја" и им порача дека доколку заеднички се борат ќе
успеат да ги надминат сите тешкотии и полесно ќе се прилагодат на потребите на нивните деца. Потоа
следуваа настапите на децата со посебни потреби и нивните идоли, а посебно инспиративен говор
имаше
Боки 13 кој истакна дека е горд на себе што е дел од една ваква манифестација.Публиката во текот на
вечерта воопшто не ги штедеше дланките, па секое ново појавување на сцената беше поздравено со
громогласен аплауз. Меѓу присутните - бројни хумани лица, претставници од државниот врв и
дипломатски кор, а јавно обраќање имаше и првата дама на Република Македонија, Маја Иванова која
е главен покровител на настанот.Со балот, всушност, се затвори и Меѓународниот конгрес за лица со
посебни потреби
насловен "А зошто да не сме различни?!" кој се одржа во текот на минатите три дена, а во чии рамки
учество земаа голем број експерти, доктори, едукатори кои преку јавни дебати се обидоа на јавноста да
и ги доближат и објаснат проблемите со кои се соочуваат лицата со посебни потреби.
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МЕЃУНАРОДЕН КОНГРЕС ЗА ЛИЦА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ Групата танчари со Даунов синдром од
студиото "Денсерс јунајтед мк", завчеравечер настапи на третиот по ред Бал на различности, кој се
одржа во Домот на АРМ. Тие настапија со дел од претставата "Викајте ги среќа". Со Балот на
различности заврши тридневниот меѓународен конгрес за лица со посебни потреби, во организација на
здружение на граѓани за лица со дисфункции, хендикеп, ретки болести и посебни потреби "Дајте ни
крилја". Покрај лицата со посебни
потреби, на Балот на различности настапија и македонски и странски уметници, а покровител на
настанот е Маја Иванова, сопруга на претседателот Ѓорге Иванов, која рече дека сите заедно сме во
тимот на различностите, кој секогаш во животот е победник.   "Привилегија и благослов е да се биде
заедно и да се споделува со лицата со посебни потреби. Нивната љубов, духовност, проактивност,
истрајност се мотивација за целата наша заедница. Начинот на кој се справуваат со сите животни
предизвици е
инспирација, од која сите ние постојано се вдахнувавме и ја зајакнуваме нашата волја за справување
со премрежињата на нашите животи. Без нив би биле сиромашни во духот, бидејќи преку нив ни е
дадена неповторлива можност да бидеме човечни и солидарни. Место на она што не можат да го
постигнат поради ограничувањата, секогаш треба да се фокусираме на она што можат да го постигнат и
покрај ограничувањата. Бидејќи тоа е достојно за највисока почит и најискрена радост", рече Иванова
во поздравното
обраќање на Балот на различности.
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МЕЃУНАРОДЕН КОНГРЕС

ЗА ЛИЦА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ
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Групата
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настапија и македонски
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Иванова, сопруга на претседателот

Горге Иванов, која
рече дека сите заедно сме во

тимот на различностите, кој
секогаш во животот е победник.

"Привилегија и благослов
е да се биде заедно и да се
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СЕ ОДРЖА ТРЕТИОТ БАЛ НА РАЗЛИЧНОСТИ:

АКО СЕ БОРИМЕ ЗАЕДНО, ЌЕ

УСПЕЕМЕ ДА ГИ НАДМИНЕМЕ
СИТЕ ПРОБЛЕМИ!

Со цел подигање на свеста за потребите на

лицата со посебни потреби завчера во Домот на
АРМ се одржа третиот по ред Бал на различности,

класифициран како настан со хуман
предзнак.

Домаќин на настанот беше водителот Жарко
Димитриоски кој со своите шеги успеа да ja обои
во шаренило целата манифестација и да внесе
смеа и радост во срцата на семејствата кои заеднички

се борат против овие болести.
Балот го отвори пејачката Ребека, која воедно
е и еден од организаторите на настанот. Таа

со краток говор им се заблагодари на сите што
се дел од организацијата „Дајте ни крилја" и им
порача дека доколку заеднички се борат ќе

успеат да ги надминат сите тешкотии и полесно
ќе се прилагодат на потребите на нивните деца.
Потоа следуваа настапите на децата со посебни

потреби и нивните идоли, a посебно инспи

ративен говор имаше Боки 13 кој истакна дека
е горд на себе што е дел од една ваква манифестација.

Публиката во текот на вечерта воопшто

не ги штедеше дланките, па секое ново

појавување на сцената беше поздравено со
громогласен аплауз. Меѓу присутните бројни
хумани лица, претставници од државниот врв и

дипломатски кор, a јавно обраќање имаше и

првата дама на Република Македонија, Maja
Иванова која е главен покровител на настанот.

Со балот, всушност, се затвори и Меѓународниот

конгрес за лица со посебни потреби насловен

„А
зошто да не сме различни?!" кој се

одржа во текот на минатите три дена, a во чии

рамки учество земаа голем број експерти, доктори,

едукатори кои преку јавни дебати се обидоа

на јавноста да и ги доближат и објаснат
проблемите со кои се соочуваат лицата со посебни

потреби.
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ДОЦ. Д P АЛЕКСАНДРА СРБИНОВСКА ДОНЧЕВСКИ ОД ФОНУНИВЕРЗИТЕТ

I 'азличностите се богатство на овој свет
Жарко Василевски

Под мотото „А зошто да не сме
различни?" во Домот наАРМ сеодр
жа Бал наразличности, на кој учествуваа

лица со посебни потреби.
Тие носеа креации на познати дизајнери,

односнобеамоделиво мод
на ревија. Дел од учесниците во
претставата „Викај ги среќа" изведе

прекрасен перформанс, додека
танчарите од Денсерс јунајтед МК"

со својот настап ја раздвижија публиката.

Балотго затвораМеѓународен
конгрее за лицасо посебни потреби

насловен „А, зошто да не сме
различни?!" во организација на

здружението „Дајте ни крилја" кој
се одржа во текот на минатите три
дена. За целите, организацијата и

пораките што треба да се пренесат
со овие активности зборуваме со
доц. д-р Александра СрбиновскаДончевски

од ФОНуниверзитет

Како бевте вклучени во целата
кампања инонкретао што презедовте

измииашов период кога зборуваме
за поддршкага на лицата со

посебни потреби?
Со здружението Дајте ни крилја"

имаме воспоставено успешнасоработка

што континуирано се над оградуваназаемно

задоволство, би

дејќи секогаш станува зборзанастани
со кои им помагаме и на студентите

ина пошироката јавност во издигнување

на јавната свест на многу

различни теми. И овој пат веднаш
ја прифативме идејата да бидеме
дел од „Балот на различности" во

делот на организацијата на модната
ревија на која покрај професио

налните манекенки учествуваат и
лица со посебни потреби. ФОН уни
верзитетот ја поддржува во целост
социјалната инклузијана децата со
посебни потреби, a за тоа сведочат
и настаните како „Образование по

мера" социјална инклузија на децата

со посебни потреби, „Предиз
вик на говорникот" ораторски вечери

на кои сенатпреваруваа и
студенти

со посебни потреби под исти

правила иусловикако и преостанатите

оратори, „Меѓународен ден за
борба против рак на дојка" волон

терски студентите од Факултетот за
дизајн имултимедија преку своите
цртежи украсија една соба на Уни

верзитетска клиника за радиотерапија
и онкологија и уште многу вакви

и сличнипроекти.

Која ви беше целта за вашите
активностии со каков мотив гопра
вевтетоа?

Ниедна институција непостои
сама за себе и не е самата на себе

цел! Општествената одговорност
станува императив иглобална идеја

што е невозможно да ја игнори
рате, бара етичко и одговорно од
несување, a се со цел негување и

промоцијана општествените вредности

што ги негува едно општество.

Споредвас штонедостига најм
ногу во нашето општество кога се
вопрашање токмулицатасо посебни

потреби?
Социјална инклузијаво практика,

a нена само на хартија. Да им се

подобрат условите за нормално

функционирање почнувајќи од вечниот

проблемсо доволен број на
дефектолози

во училиштата, можности
за користењена јавниотпревоз,

помошни рампиза нормално функ
ционирање во секојдневниот живот

и уште многу.
Штопланирате да преземетево

иднина во оваа насока и каде ќе ш
лоцирате ѕашите активности?

Веќеимаме целосно изработен

план за низа вакви и слични акции
и за оваа академска 2016/ 2017 година.

Но, и покрај планираните настани

секогаш оставаме простор за
спонтаност, бидејќи хуманитарни
те настани за нас е невозможно да
сеигнорираат. Помагање, несебичност,

човекољубив однос кон дру
гите, љубов и пожртвување, соци
јално однесување, благородност, хуманост.

да им помогнемена дуѓето
накои им е неопходна нашатапо

мош, a без притоада очекуваме нешто

за возврат. Целиме кон етичко
и одговорно однесување, a личните

интересина ФОН универзитетот
мора да бидат социјално одговор
ни и дареагираат наимпулсите што
ни ги праќа општествената заедница.

Различностите се богатство на

овој свет. Во таа насока сакам да се

заблагодарамна проф. д-р Александар

Рашковиќ од ФОНуниверзитетот,

на господинНенад Секирарски,
на госпоѓаЕлена Пандева сопственичка

и генерална менаџерка на
„Елена Лука" и на наставничката
Марија Гавриловски од основното
училиште „J.

X. Песталоци" што ни
дадоа целосна поддршка секој на

свој начин за овој проект да биде
еден голем чекор напредкон потребите

нанашето општествокога станува

збор засоцијалнаинклузија на
децата со посебни потреби.

Посебна благодарност и до Ана
Јорданова, извршнадиректорка на

Луминаримедиа" одкаде што по

стојано добиваме поддршка и по
мош зареализирање на нашите заеднички

идеи за помош на лицата
со посебни потреби, како и за дру
ги проекти со хумана и хуманитарна

нишка.

Како помогнавте на Балот на различностите и каква порака сакате да пренесете?
Ш

НЕНАД СЕКИРАРСКИ

Секој треба дапомогне со тоашто најдобро

го прави, да пристапи со отворено срце,
a љубовта ќе го најде вистинскиот пат. Секој
од нас по нешто не може, но затоа во тоа што
можеме заедно е данаправиме едноутре подобро

за сите.

АЛЕКСАНДАР РАШКОВИЌ

За мене како дизајнер секоја личностима
свој изглед, свој карактер и сопствена уни
катна убавина што јас само ја оформувам во
парче облека што служи за визуелен изглед
во моментот во кој и е потребна. При работата

се водам со паролата: Надворешноста е

одраз на внатрешнОста.

ЕЛЕНА ПАНДЕВА

Модата и хуманоста секогаш се сплотени

под името на „Елена Лука" Во континуи
тет ја поддржувам иницијативата на Балот
на различности со еден ист мотив: Да им се

дадат крилја на оние на кои им се најпотребни
и оние што знаатда сонуваати знаат даги

остварат своите соништа.

ш

РЕБЕКА ЈАНКОВСКАРИСТЕСКИ

Целтае даим го олесниме патот до вистинската

информација пред с£ на родителите на

лицата сопосебни потреби и лицата со посебни

потреби. Застручниот дел од слушателите
е единствена можност на едно место дасе информираат

за cč она штоги интересира, a е поврзано

со лицата со посебни потреби и е нивна

шанса запрофесионална надградбаи остварување

лични контакти.

И оваа година покровител
наБалот на различности

1 г^ѓа Maja Иванова, сопругата
на претседателот на Р.

Македонија. Набалотнастапија

музичари, актери, водители

од земјава и од
странство, кадешто во секој
сегмент се вклучени илица
со посебни потреби. Балот
беше поддржан од Мини
стерство закултура на РМ, a

партнери на настаните се

шведската амбасада, Ре^

сурсниотцентар народители,

Здружението на професионални

физиотерапевти
и Универзитетската клини
ка за радиотерапија и онкологија

и други партнери.
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Балот
на различности" по трет/

пат следејќи ја основната
хуманитарна

цел и мисија, на едно место

собра луѓе со чисто срце, лица со посебни

потреби, музичари, актери и
водители од земјава и странство.

Балот беше затворен со
„А

зошто да
не сме различни?!" меѓународниот

конгрес за лица со посебни потреби
што го организираше здружението за

лица со дисфункции, хендикеп и ретки
болести „Дајте ни крилја"

Претседателката на Здружението,
Ребека ЈанковскаРистески, рече дека
целта на конгресот е да се олесни патот

до вистинската информација, и

секако квалитетен живот на лицата
со посебни потреби, како и рамноправност

во користењето на добрата
кои ги овозможува општеството.

Светот го прават различности, и навистина

се потребни крилја за да се

фатат миговите на неговата величествена

различност.

„Балот на различности" по третпат

A зошто да не сме различни
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Во неделата во Домот на АРМ, организацијата „Дајте ни крилја“ на Ребека по трет пат организирше „Бал
на различности“, посветен на луѓето со посебни потреби.
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Под мотото „А зошто да не сме различни?“, во Домот на АРМ се одржа Бал на различности, на кој
учествуваа лица со посебни потреби. Тие носеа креации на познати дизајнери, односно беа модели во
модна ревија. Дел од учесниците во претставата „Викај ги среќа“ изведе прекрасен перформанс, додека
танчарите од „Денсерс јунајтед МК“ со својот настап ја раздвижија публиката. Балот го затвора
Меѓународен конгрес за лица со посебни потреби насловен „А, зошто да не сме различни?!“ во
организација на
здружението „Дајте ни крилја“, кој се одржа во текот на минатите три дена. За целите, организацијата
и пораките што треба да се пренесат со овие активности зборуваме со доц. д-р Александра
Србиновска-Дончевски од ФОН-универзитет  Како бевте вклучени во целата кампања и конкретно што
презедовте изминатиов период кога зборуваме за поддршката на лицата со посебни потреби? - Со
здружението „Дајте ни крилја“ имаме воспоставено успешна соработка што континуирано се
надоградува на заемно задоволство,
бидејќи секогаш станува збор за настани со кои им помагаме и на студентите и на пошироката јавност
во издигнување на јавната свест на многу различни теми. И овој пат веднаш ја прифативме идејата да
бидеме дел од „Балот на различности“ во делот на организацијата на модната ревија на која покрај
професионалните манекенки учествуваат и лица со посебни потреби. ФОН-универзитетот ја поддржува
во целост социјалната инклузија на децата со посебни потреби, а за тоа сведочат и настаните како
„Образование
по мера“ - социјална инклузија на децата со посебни потреби, „Предизвик на говорникот“ - ораторски
вечери на кои се натпреваруваа и студенти со посебни потреби под исти правила и услови како и
преостанатите оратори, „Меѓународен ден за борба против рак на дојка“, волонтерски студентите од
Факултетот за дизајн и мултимедија преку своите цртежи украсија една соба на Универзитетска
клиника за радиотерапија и онкологија и уште многу вакви и слични проекти. Која ви беше целта за
вашите активности и
со каков мотив го правевте тоа? - Ниедна институција не постои сама за себе и не е самата на себе цел!
Општествената одговорност станува императив и глобална идеја што е невозможно да ја игнорирате,
бара етичко и одговорно однесување, а се со цел негување и промоција на општествените вредности
што ги негува едно општество. Според вас што недостига најмногу во нашето општество кога се во
прашање токму лицата со посебни потреби? - Социјална инклузија во практика, а не на само на
хартија. Да им се
подобрат условите за нормално функционирање почнувајќи од вечниот проблем со доволен број на
дефектолози во училиштата, можности за користење на јавниот превоз, помошни рампи за нормално
функционирање во секојдневниот живот и уште многу. Што планирате да преземете во иднина во оваа
насока и каде ќе ги лоцирате вашите активности? - Веќе имаме целосно изработен план за низа вакви и
слични акции и за оваа академска 2016/ 2017 година. Но, и покрај планираните настани секогаш
оставаме простор за
спонтаност, бидејќи хуманитарните настани за нас е невозможно да се игнорираат. Помагање,
несебичност, човекољубив однос кон другите, љубов и пожртвување, социјално однесување,
благородност, хуманост... да им помогнеме на луѓето на кои им е неопходна нашата помош, а без
притоа да очекуваме нешто за возврат. Целиме кон етичко и одговорно однесување, а личните
интереси на ФОН-универзитетот мора да бидат социјално одговорни и да реагираат на импулсите што
ни ги праќа општествената заедница.
Различностите се богатство на овој свет. Во таа насока сакам да се заблагодарам на проф. д-р
Александар Рашковиќ од ФОН-универзитетот, на господин Ненад Секирарски, на госпоѓа Елена Пандева
- сопственичка и генерална менаџерка на „Елена Лука“ и на наставничката Марија Гавриловски од
основното училиште „Ј. Х. Песталоци“ што ни дадоа целосна поддршка секој на свој начин за овој
проект да биде еден голем чекор напред кон потребите на нашето општество кога станува збор за
социјална инклузија на
децата со посебни потреби. Посебна благодарност и до Ана Јорданова, извршна директорка на
„Луминари медиа“, од каде што постојано добиваме поддршка и помош за реализирање на нашите
заеднички идеи за помош на лицата со посебни потреби, како и за други проекти со хумана и
хуманитарна нишка.

6111605.jpg

http://download.analitika.com.mk/FILES/download.aspx?ID=cddc4d70-6741-47f3-81c4-3151104f14221266822595&FILENAME=6111605.jpg&


Викенд исполнет со разговори и шведски филм во Дом на АРМ ВИДЕО  

Датум: 13.10.2016 | Страна: 0 | Територија: MK | Медиум: www.plusinfo.mk 

Кратка Содржина: Во контекст на изложбите „Пристапност“ и „Дизајн за достоинствен живот“, од утре до 16 октомври Амбасадата на 

Шведска организира серија на настани. Гостува Сара Шамлу Екблад, едно од лицата од Шведска чиј портрет е дел од изложбата 
„Пристапност“. Таа е слепа и ќе дојде со своето куче водич Брис. Утре, петок 14 октомври, на Скопскиот Саем во Бизнис центарот, во рамки 
на Конгресот за лица со посебни потреби, Сара од 16:50-17:30 ќе одржи предавање за „Кучиња водичи“ и едно за „Брејова азбука засле 

Клучни зборови: КОНГРЕС НА ЛИЦА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ, БАЛ НА РАЗЛИЧНОСТИ, ЛИЦА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ, ДАЈТЕ НИ 
КРИЛЈА 

  

Прв меѓународен Конгрес на лица со посебни потреби и Бал на различности во Скопје  

Датум: 13.10.2016 | Страна: 0 | Територија: MK | Медиум: www.radiomof.mk 

Кратка Содржина: Со предавања на домашни и странски еминентни доктори, проекција на филм и бал, ќе се одбележи првиот 

Меѓународен конрес за лица со посебни потреби насловена „А, зошто да не сме различни?!“ во организација на здружението „Дајте ни 
крилја“. Конгресот официјално започнува денес во 16 часот, а ќе трае во наредните три дена. На отворањето во хотелот Александар Палас 
ќе може да го се потпишат сите оние кои сакаат да ги поддржат барањата на ова Здружение за измени во Законот, подзаконските акти 
иправи 

Клучни зборови: ИЗЛОЖБИ, ДАЈТЕ НИ КРИЛЈА, ПРОМОЦИЈА НА ФИЛМ, РЕБЕКА ЈАНКОВСКА, ЛИЦА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ, БАЛ НА 
РАЗЛИЧНОСТИ, КОНГРЕС НА ЛИЦА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ 

  

Трет „Бал на различности“ и прв меѓународен конгрес на лица со посебни потреби 

Датум: 13.10.2016 | Страна: 0 | Територија: MK | Медиум: www.vistina.mk 

Кратка Содржина: Се ближи Првиот меѓународен конгрес за лица со посебни потреби ‘’А, зошто да не сме различни!?’’ и по тој повод 

поканети се сите здруженија и лица со посебни потреби, родители, нивните семејства, развојните едукатори, психолози, социјални 
работници, наставници, борци за права и слободи да дојдат, затоа што влезот е слободен. Конгресот ќе започне на 13-ти октомври во 
хотелот Александар Палас заедно со Педијатриската школа, за потоа на 14-ти и 15-ти октомври (петок и сабота), да продолжи воКонгре 

Клучни зборови: КОНГРЕС НА ЛИЦА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ, БАЛ НА РАЗЛИЧНОСТИ, ЛИЦА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ, ПРОМОЦИЈА НА 
ФИЛМ, ДАЈТЕ НИ КРИЛЈА 

  

Книга со потписи за измена на законската регулатива  

Датум: 14.10.2016 | Страна: 6 | Територија: MK | Медиум: Вест 

Кратка Содржина: На иницијатива на повеќе здруженија на граѓани со посебни потреби од денес на Скопски саем ќе се отвори книга за 

потписи, со која тие потоа ќе бараат измена на повеќе правилници и законски одредби кои се однесуваат на лицата со посебни потреби. 

Клучни зборови: КОНГРЕС НА ЛИЦА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ, БАЛ НА РАЗЛИЧНОСТИ, ЛИЦА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ, ДАЈТЕ НИ 
КРИЛЈА 

  

Прв конгрес на лицата со посебни потреби  

http://e-clip.pressclipping.mk/article.aspx?SEED=191ce94b-057d-49d1-894a-0b621dd50deb123837969
http://plusinfo.mk/vest/89247/vikend-ispolnet-so-razgovori-i-shvedski-film-vo-dom-na-arm-video-
http://e-clip.pressclipping.mk/article.aspx?SEED=c8fecebf-95df-4e1d-ad54-909bde1c6980196993044
http://www.radiomof.mk/prv-megjunaroden-kongres-na-lica-so-posebni-potrebi-i-bal-na-razlichnosti-vo-skopje/
http://e-clip.pressclipping.mk/article.aspx?SEED=bc992590-ce4e-458b-a02b-699a8abf58471617700586
http://vistina.mk/?p=416185
http://e-clip.pressclipping.mk/article.aspx?SEED=3c761556-a466-4e49-921e-3ea0c871d7301642035336
http://e-clip.pressclipping.mk/article.aspx?SEED=8fcece69-6611-4171-9f8d-e223d2daed3e47275043


Датум: 14.10.2016 | Страна: 4 | Територија: MK | Медиум: Дневник 

Кратка Содржина: Промоција на најновите достигања во однос на дијагностиката, лекувањето, третманот и рехабилитација на лицата со 

дисфункции, хендикеп, ретки болести и посебни потреби, ќе бидат само дел од темите кои ќе се разгледуваат на Првиот меѓународен 
конгрес на лица со посебни потреби што ќе почне денеска во Скопје. Конгресот ќе се одржи во деловниот центар на „Скопски саем" a целна 
група на овој настан се: дефектолози, социјални работници, педагози, психолози, педијатри, гинеколози, ортопеди, физиотерапе 

Клучни зборови: КОНГРЕС НА ЛИЦА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ, ЛИЦА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ, БАЛ НА РАЗЛИЧНОСТИ 

  

Предавачи од Шведска и шведски филм во Домот на АРМ  

Датум: 14.10.2016 | Страна: 0 | Територија: MK | Медиум: www.a1on.mk 

Кратка Содржина: Во рамки на изложбите „Пристапност“ и „Дизајн за достоинствен живот“, од денеска до 16-ти овој месец Амбасадата на 

Шведска во Македонија организира повеќе настани.Од Шведска гостува Сара Шамлу Екблад, едно од лицата чиј портрет е дел од 
изложбата „Пристапност“. Таа е слепа и ќе дојде со своето куче водич Брис. Во рамки на Конгресот за лица со посебни потреби, на Скопски 
саем Сара ќе одржи предавање за кучиња водичи и за Брајовата азбука за слепи лица. В недела ќе биде дел од „Балот наразличност 

Клучни зборови: КОНГРЕС НА ЛИЦА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ, ЛИЦА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ, ИЗЛОЖБИ, БАЛ НА РАЗЛИЧНОСТИ 

  

Викенд исполнет со предавања и шведски филм  

Датум: 14.10.2016 | Страна: 0 | Територија: MK | Медиум: www.cooltura.mk 

Кратка Содржина: Во контекст на изложбите „Пристапност“ и „Дизајн за достоинствен живот“, во периодот 14-16 октомври Амбасадата на 

Шведска организира серија на настани... Гостува Сара Шамлу Екблад, едно од лицата од Шведска чиј портрет е дел од изложбата 
„Пристапност“. Таа е слепа и ќе дојде со своето куче водич Брис. Денеска, петок 14 октомври, на Скопскиот Саем во Бизнис центарот, во 
рамки на Конгресот за лица со посебни потреби, Сара од 16:50-17:30 ќе одржи предавање за „Кучиња водичи“ и едно за „Брејовааз 

Клучни зборови: КОНГРЕС НА ЛИЦА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ, БАЛ НА РАЗЛИЧНОСТИ, ЛИЦА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ, ИЗЛОЖБИ, 
ДАЈТЕ НИ КРИЛЈА 

  

Викенд исполнет со разговори и одличен шведски филм во Дом на АРМ  

Датум: 14.10.2016 | Страна: 0 | Територија: MK | Медиум: www.denar.mk 

Кратка Содржина: Во контекст на изложбите „Пристапност“ и „Дизајн за достоинствен живот“, во периодот 14-16 октомври Амбасадата на 

Шведска организира серија на настани. Гостува Сара Шамлу Екблад, едно од лицата од Шведска чиј портрет е дел од изложбата 
„Пристапност“. Таа е слепа и ќе дојде со своето куче водич Брис. Во петок, на Скопскиот Саем во Бизнис центарот, во рамки на Конгресот 
за лица со посебни потреби, Сара од 16.50-17.30 ќе одржи предавање за „Кучиња водичи“ и едно за „Брејова азбука за слепи лица“ . 

Клучни зборови: КОНГРЕС НА ЛИЦА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ, БАЛ НА РАЗЛИЧНОСТИ, ЛИЦА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ, ДАЈТЕ НИ 
КРИЛЈА 

  

Предавачи од Шведска и шведски филм во Домот на АРМ  

Датум: 14.10.2016 | Страна: 0 | Територија: MK | Медиум: www.denesen.mk 

http://e-clip.pressclipping.mk/article.aspx?SEED=1fbadf7f-c1b1-4933-b5d0-dfc7a7fa05c31129240664
http://a1on.mk/wordpress/archives/656022
http://e-clip.pressclipping.mk/article.aspx?SEED=651be186-fdf5-430f-af93-4ee040072b68153316220
http://cooltura.mk/kulturni-nastani/vikend-ispolnet-so-predavanja-i-shvedski-film
http://e-clip.pressclipping.mk/article.aspx?SEED=208710db-9538-40ca-a1d7-a1ed38ff6ff1872436832
http://denar.mk/125190/najnovi-2/vikend-ispolnet-so-razgovori-i-odlichen-shvedski-film-vo-dom-na-arm
http://e-clip.pressclipping.mk/article.aspx?SEED=faa7702c-c87f-452c-9409-ec2b261e4f142068958982
http://denesen.mk/web/?p=470435


Кратка Содржина: Во рамки на изложбите „Пристапност“ и „Дизајн за достоинствен живот“, од денеска до 16-ти овој месец Амбасадата на 

Шведска во Македонија организира повеќе настани. Од Шведска гостува Сара Шамлу Екблад, едно од лицата чиј портрет е дел од 
изложбата „Пристапност“. Таа е слепа и ќе дојде со своето куче водич Брис. Во рамки на Конгресот за лица со посебни потреби, на Скопски 
саем Сара ќе одржи предавање за кучиња водичи и за Брајовата азбука за слепи лица. В недела ќе биде дел од „Балот наразличнос 

Клучни зборови: КОНГРЕС НА ЛИЦА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ, ЛИЦА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ, ИЗЛОЖБИ, БАЛ НА РАЗЛИЧНОСТИ 

  

Предавачи од Шведска и шведски филм во Домот на АРМ  

Датум: 14.10.2016 | Страна: 0 | Територија: MK | Медиум: www.kanal5.mk 

Кратка Содржина: Од Шведска гостува Сара Шамлу Екблад, едно од лицата чиј портрет е дел од изложбата „Пристапност“. Таа е слепа и 

ќе дојде со своето куче водич Брис. Во рамки на Конгресот за лица со посебни потреби, на Скопски саем Сара ќе одржи предавање за 
кучиња водичи и за Брајовата азбука за слепи лица. В недела ќе биде дел од „Балот на различности“, каде ќе настапи на флејта. В сабота 
на конгресот гостин предавач ќе биде Пер Јохансон, шведски предавач, сценарист, театарски продуцент и режисер. Тој еинициј 

Клучни зборови: КОНГРЕС НА ЛИЦА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ, ЛИЦА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ, ИЗЛОЖБИ, БАЛ НА РАЗЛИЧНОСТИ 

  

Викенд исполнет со разговори и одличен шведски филм во Дом на АРМ  

Датум: 14.10.2016 | Страна: 0 | Територија: MK | Медиум: www.makfax.com.mk 

Кратка Содржина: Во контекст на изложбите „Пристапност“ и „Дизајн за достоинствен живот“, во периодот 14-16 октомври Амбасадата на 

Шведска организира серија на настани. Гостува Сара Шамлу Екблад, едно од лицата од Шведска чиј портрет е дел од изложбата 
„Пристапност“. Таа е слепа и ќе дојде со своето куче водич Брис. Во петок, на Скопскиот Саем во Бизнис центарот, во рамки на Конгресот 
за лица со посебни потреби, Сара од 16.50-17.30 ќе одржи предавање за „Кучиња водичи“ и едно за „Брејова азбука за слепи лица“ . 

Клучни зборови: КОНГРЕС НА ЛИЦА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ, БАЛ НА РАЗЛИЧНОСТИ, ЛИЦА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ, ДАЈТЕ НИ 
КРИЛЈА 

  

Предавачи од Шведска и шведски филм во Домот на АРМ  

Датум: 14.10.2016 | Страна: 0 | Територија: MK | Медиум: www.reporter.mk 

Кратка Содржина: Во рамки на изложбите „Пристапност“ и „Дизајн за достоинствен живот“, од денеска до 16-ти овој месец Амбасадата на 

Шведска во Македонија организира повеќе настани. Од Шведска гостува Сара Шамлу Екблад, едно од лицата чиј портрет е дел од 
изложбата „Пристапност“. Таа е слепа и ќе дојде со своето куче водич Брис. Во рамки на Конгресот за лица со посебни потреби, на Скопски 
саем Сара ќе одржи предавање за кучиња водичи и за Брајовата азбука за слепи лица. В недела ќе биде дел од „Балот наразличнос 

Клучни зборови: КОНГРЕС НА ЛИЦА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ, ЛИЦА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ, ИЗЛОЖБИ, БАЛ НА РАЗЛИЧНОСТИ 

  

Викенд исполнет со разговори и одличен шведски филм во Дом на АРМ  

Датум: 14.10.2016 | Страна: 0 | Територија: MK | Медиум: www.sky.mk 

Кратка Содржина: Во контекст на изложбите „Пристапност“ и „Дизајн за достоинствен живот“, во периодот 14-16 октомври Амбасадата на 

Шведска организира серија на настани. Гостува Сара Шамлу Екблад, едно од лицата од Шведска чиј портрет е дел од изложбата 

http://e-clip.pressclipping.mk/article.aspx?SEED=8aac9ca0-1d21-4c4a-89fd-d4d5053f09251786743365
http://kanal5.com.mk/vesti_detail.asp?ID=108431
http://e-clip.pressclipping.mk/article.aspx?SEED=a360725c-041b-40f3-a3e3-d0face85d0291765468105
http://makfax.com.mk/makedonija/opstestvo/vikend-ispolnet-so-razgovori-i-odlicen-svedski-film-vo-dom-na-arm
http://e-clip.pressclipping.mk/article.aspx?SEED=e7c78510-b68d-48f6-8f6d-42a62d416eea1176979583
http://reporter.mk/2016/10/14/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d1%87%d0%b8-%d0%be%d0%b4-%d1%88%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%b8-%d1%88%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%84%d0%b8%d0%bb%d0%bc-%d0%b2%d0%be/
http://e-clip.pressclipping.mk/article.aspx?SEED=9f00cdd8-d5b8-4529-b013-dc6b2440813b1153240994
http://www.sky.mk/kultura/474284-vikend-ispolnet-so-razgovori-i-odlichen-shvedski-film-vo-dom-na-arm


„Пристапност“. Таа е слепа и ќе дојде со своето куче водич Брис. Во петок, на Скопскиот Саем во Бизнис центарот, во рамки на Конгресот 
за лица со посебни потреби, Сара од 16.50-17.30 ќе одржи предавање за „Кучиња водичи“ и едно за „Брејова азбука за слепи лица“ . 

Клучни зборови: КОНГРЕС НА ЛИЦА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ, БАЛ НА РАЗЛИЧНОСТИ, ЛИЦА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ, ДАЈТЕ НИ 
КРИЛЈА 

  

Предавачи од Шведска и шведски филм во Домот на АРМ  

Датум: 14.10.2016 | Страна: 0 | Територија: MK | Медиум: www.tvnova.mk 

Кратка Содржина: Во рамки на изложбите „Пристапност“ и „Дизајн за достоинствен живот“, од денеска до 16-ти овој месец Амбасадата на 

Шведска во Македонија организира повеќе настани. Од Шведска гостува Сара Шамлу Екблад, едно од лицата чиј портрет е дел од 
изложбата „Пристапност“. Таа е слепа и ќе дојде со своето куче водич Брис. Во рамки на Конгресот за лица со посебни потреби, на Скопски 
саем Сара ќе одржи предавање за кучиња водичи и за Брајовата азбука за слепи лица. В недела ќе биде дел од „Балот наразличнос 

Клучни зборови: КОНГРЕС НА ЛИЦА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ, ЛИЦА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ, ИЗЛОЖБИ, БАЛ НА РАЗЛИЧНОСТИ 

  

Институционално заборавени со пречки за конкретно функционирање. Лицата со посебни потреби со конкретни барања до државата. Освен 
законските измени бараат и функционираат.  

Датум: 15.10.2016 | Страна: 0 | Територија: MK | Медиум: 24 вести 

Кратка Содржина: Институционално заборавени со пречки за конкретно функционирање. Лицата со посебни потреби со конкретни барања 

до државата. Освен законските измени бараат и функционираат. 

Клучни зборови: ЛИЦА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ, ДАЈТЕ НИ КРИЛЈА 

  

Прв меѓународен Конгрес на лица со посебни потреби „А Зашто да не сме Различни“ Во организација на здружението „Дајте ни Крила“ 

Датум: 15.10.2016 | Страна: 0 | Територија: MK | Медиум: Алфа 

Кратка Содржина: Прв меѓународен Конгрес на лица со посебни потреби „А Зашто да не сме Различни“ Во организација на здружението 

„Дајте ни Крила“ 

Клучни зборови: КОНГРЕС НА ЛИЦА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ, ЛИЦА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ, ДАЈТЕ НИ КРИЛЈА 

  

Повеќе права за Лицата со посебни потреби  

Датум: 15.10.2016 | Страна: 0 | Територија: MK | Медиум: МТВ 1 

Кратка Содржина: Повеќе права за Лицата со посебни потреби 

Клучни зборови: ЛИЦА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ, КОНГРЕС НА ЛИЦА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ 

  

Трето издание на манифестацијата Бал на различности 

Датум: 15.10.2016 | Страна: 0 | Територија: MK | Медиум: Сител 

http://e-clip.pressclipping.mk/article.aspx?SEED=515ab2d0-d545-4621-afa3-5eaaa887566e476975184
http://tvnova.mk/vesti/kultura/predavachi-od-shvedska-i-shvedski-film-vo-domot-na-arm/
http://e-clip.pressclipping.mk/article.aspx?SEED=96fec882-5b4a-464c-98b8-364066e58db01932677674
http://e-clip.pressclipping.mk/article.aspx?SEED=96fec882-5b4a-464c-98b8-364066e58db01932677674
http://e-clip.pressclipping.mk/article.aspx?SEED=f559c474-80a8-4c58-97f7-463ef0400ec2315397721
http://e-clip.pressclipping.mk/article.aspx?SEED=77cb5d12-6fba-479f-9eed-1ee09070d503308986176
http://e-clip.pressclipping.mk/article.aspx?SEED=d1771d2a-13f9-4ce8-a95f-66f0099b8afd417545877


Кратка Содржина: Познатата активистка Ребека Јанковска Ристески го најавува третото издание на манифестацијата Бал на различности, 

настан што традиционално го организира здружението на граѓани Дајте ни крилја 

Клучни зборови: ДАЈТЕ НИ КРИЛЈА, БАЛ НА РАЗЛИЧНОСТИ, ЛИЦА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ, РЕБЕКА ЈАНКОВСКА 

  

Лицата со посебни потреби заборавени од државата  

Датум: 15.10.2016 | Страна: 0 | Територија: MK | Медиум: www.24vesti.mk 

Кратка Содржина: Секојдневие исполнето со неизвесност. Ден кој завршува со надеж за подобро утре. Ова е животната приказна на 

Зоран Мијалков чиј син има Даунов синдром. Зоран објаснува дека секојдневно се соочуваат со проблемите на посебна исхрана која е 
скапа, институционалната дискриминација и неажурност која овие лица се уште ги држи на маргините на општеството. Слична судбина 
дели и семејството Аљакоски од Прилеп каде повеќе од 19 години колку што е возраста на нивниот син секојдневно се борат со ваквитесос 

Клучни зборови: ЛИЦА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ, ДАЈТЕ НИ КРИЛЈА 

  

Прв Меѓународен конгрес на лицата со посебни потреби и Бал на различности во Скопје  

Датум: 15.10.2016 | Страна: 0 | Територија: MK | Медиум: www.novamakedonija.com.mk 

Кратка Содржина: Со предавања на домашни и странски еминентни доктори, проекција на филм и бал, се одбележува првиот 

Меѓународен конгрес за лица со посебни потреби насловен „А, зошто да не сме различни?!“, во организација на здружението „Дајте ни 
крилја“. - Целта на конгресот е да им го олесниме патот до вистинската информација пред сѐ на родителите и на лицата со посебни 
потреби. За стручниот дел од слушателите е единствена можност на едно место да се информираат за сѐ што ги интересира а е поврзано 
со лицатас 

Клучни зборови: КОНГРЕС НА ЛИЦА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ, БАЛ НА РАЗЛИЧНОСТИ, ЛИЦА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ, ПРОМОЦИЈА НА 
ФИЛМ, ДАЈТЕ НИ КРИЛЈА 

  

Трет Бал на различности вечерва во АРМ  

Датум: 16.10.2016 | Страна: 0 | Територија: MK | Медиум: www.libertas.mk 

Кратка Содржина: Вечерва во 19.00 часот, во Дом на АРМ по третпат ќе се одржи Балот на различности. На балот ќе настапат музичари, 

актери, водители од земјава и странство, каде во секој сегмент се вклучени и лица со посебни потреби. Балот го затвора Меѓународен 
конрес за лица со посебни потреби насловен „А, зошто да не сме различни?!“ во организација на здружението „Дајте ни крилја“, кој се одржа 
во текот на минатите три дена. „Целта на конгресот е да им го олесниме патот до вистинската информација пред се наро 

Клучни зборови: ДАЈТЕ НИ КРИЛЈА, БАЛ НА РАЗЛИЧНОСТИ, ЛИЦА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ, РЕБЕКА ЈАНКОВСКА 

  

(ВИДЕО) Боки 13: Направете добро дело, и промовирајте се колку сакате! Јас ќе ве поддржам  

Датум: 16.10.2016 | Страна: 0 | Територија: MK | Медиум: www.libertas.mk 

Кратка Содржина: Бојан Јовановски, Боки -13 на својот фејсбук профил им се заблагодари на сите оние кои го поддржале за неговата 

хуманост кон малиот Лука и неговите родители. Боки им се обрати и на сите кои велеа дека мотив за неговото дело е исклучително 
себепромоцијата. -Дал Боже да направите и вие нешто добро. Потоа сликајте се и промовирајте се колку сакате.И јас ќе ве поддржам – 
рече тој. Јовановски ја информираше и јавноста дека вечерва во 19 часот во Домот на армијата ќе се појави во улога на водител наБ 

http://e-clip.pressclipping.mk/article.aspx?SEED=1b95f067-74fb-4dfd-a1b2-201921d8ce20515493973
http://24vesti.mk/licata-so-posebni-potrebi-zaboraveni-od-drzhavata
http://e-clip.pressclipping.mk/article.aspx?SEED=c2ad8f86-7501-4fd5-aeea-a10acfb69d01874563898
http://www.novamakedonija.com.mk/NewsDetail?title=&id=0c042b79-3421-4522-974d-11b4cdfac0b5
http://e-clip.pressclipping.mk/article.aspx?SEED=dc634434-e078-4cd8-8e1b-e4e81c9648a21856186516
http://www.libertas.mk/tret-bal-na-razlichnosti-vecherva-vo-arm/
http://e-clip.pressclipping.mk/article.aspx?SEED=ec5d0a32-022c-4ebc-82f8-d8f41d7ed0aa2135893300
http://www.libertas.mk/video-boki-13-napravete-dobro-delo-i-promovirajte-se-kolku-sakate-jas-ke-ve-poddrzham/


Клучни зборови: БАЛ НА РАЗЛИЧНОСТИ 

  

Се одржа третиот Бал на различностите  

Датум: 16.10.2016 | Страна: 0 | Територија: MK | Медиум: www.novamakedonija.com.mk 

Кратка Содржина: Балот на различности по трет пат вечерва се одржува во Домот на АРМ. На балот настапуваат музичари, актери, 

водители од земјава и странство, а вклучени се и лица со посебни потреби.Балот го затвора Меѓународен конрес за лица со посебни 
потреби насловен „А зошто да не сме различни?!“ во организација на здружението „Дајте ни крилја“, кој се одржа во текот на минатите три 
дена.-Целта на конгресот е да им го олесниме патот до вистинската информација, пред се’ на родителите на лицата со посебнипотр 

Клучни зборови: ДАЈТЕ НИ КРИЛЈА, БАЛ НА РАЗЛИЧНОСТИ, ЛИЦА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ, РЕБЕКА ЈАНКОВСКА 

  

Ѓорге Иванов: Сопругата на претседателот на Република Македонија, г-ѓа Маја Иванова, вчеравечер се обрати на манифестацијата „Бал на 
различности“, што под нејзино ...  

Датум: 17.10.2016 | Страна: 0 | Територија: MK | Медиум: Facebook profiles 

Кратка Содржина: Сопругата на претседателот на Република Македонија, г-ѓа Маја Иванова, вчеравечер се обрати на манифестацијата 

„Бал на различности“, што под нејзино покровителство се одржува по трети пат, а во организација на здружението „Дајте ни крилја", 
здружение на граѓани за лица со дисфункции, хендикеп, ретки болести и посебни потреби. 

Клучни зборови: БАЛ НА РАЗЛИЧНОСТИ, ЛИЦА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ, ДАЈТЕ НИ КРИЛЈА 

  

Трет „Бал на различности“ – Да бидеме еднакви во различноста  

Датум: 17.10.2016 | Страна: 0 | Територија: MK | Медиум: www.fashionel.mk 

Кратка Содржина: Вчеравечер во домот на АРМ во Скопје, се одржа третиот по ред „Бал на различности" – манифестација која има за 

цел да ја подигне свеста на општеството за луѓето со посебни потреби. Настанот кој е во организација на здружението „Дајте ни крилја", а 
под покровителство на првата дама, Маја Иванова, годинава беше под мотото „А, зошто да не сме различни?!" упатувајќи силна порака 
дека сите треба да бидеме еднакви во различноста. „Сите заедно сме во тимот на различностите кој не само вечерва, тукусек 

Клучни зборови: БАЛ НА РАЗЛИЧНОСТИ, ЛИЦА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ, ДАЈТЕ НИ КРИЛЈА 

  

Ако се бориме заедно, ќе успееме да ги надминеме сите проблеми!  

Датум: 17.10.2016 | Страна: 0 | Територија: MK | Медиум: www.media.mk 

Кратка Содржина: Со цел подигање на свеста за потребите на лицата со посебни потреби завчера во Домот на АРМ се одржа третиот по 

ред Бал на различности, класифициран како настан со хуман предзнак. Со цел подигање на свеста за потребите на лицата со посебни 
потреби завчера во Домот на АРМ се одржа третиот по ред Бал на различности, класифициран како настан со хуман предзнак. Домаќин на 
настанот беше водителот Жарко Димитриоски кој со своите шеги успеа да ја обои во шаренило целата манифестација и да внесе смеа и 

Клучни зборови: КОНГРЕС НА ЛИЦА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ, БАЛ НА РАЗЛИЧНОСТИ, ЛИЦА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ, ДАЈТЕ НИ 
КРИЛЈА 

  

http://e-clip.pressclipping.mk/article.aspx?SEED=b9c3ddcd-5eec-4f3f-8ed1-e51ebc94d2a21501333380
http://www.novamakedonija.com.mk/NewsDetail?title=&id=b4f6e822-e24a-4c75-a103-d8b0a58d3b72
http://e-clip.pressclipping.mk/article.aspx?SEED=6cfd8812-6806-45c8-9e52-4c5c92f9795c1654920207
http://e-clip.pressclipping.mk/article.aspx?SEED=6cfd8812-6806-45c8-9e52-4c5c92f9795c1654920207
https://www.facebook.com/macedonianpresident/photos/a.10154061411731158.1073742994.84922261157/10154061411861158/?type=3
http://e-clip.pressclipping.mk/article.aspx?SEED=25576052-5e93-45a0-9f81-e1025b91591040352762
http://fashionel.mk/kultura/tret-bal-na-razlichnosti-da-bideme-ednakvi-vo-razlichnosta
http://e-clip.pressclipping.mk/article.aspx?SEED=379bdfca-b8bd-4c39-8411-114130efb3691146992627
http://start.mk/article/192025/ako-se-borime-zaedno-ke-uspeeme-da-gi-nadmineme-site-problemi


ИМААТ ШТО ДА ПОКАЖАТ: Многу енергија на „Балот на различностите“ (ФОТО/ВИДЕО)  

Датум: 17.10.2016 | Страна: 0 | Територија: MK | Медиум: www.telegraf.mk 

Кратка Содржина: Имаше модна ревија, танц, претстава и музика, а беа испратени пораки дека различностите треба да се уважуваат и да 

се почитуваат Под мотото „А зошто да не сме различни?“, синоќа во Домот на АРМ се одржа Бал на различности, на кој учествуваа лица со 
посебни потреби . Тие носеа креации на дизајнери, односно беа модели во модна ревија . Лица со Даунов синдром, учесници во 
претставата „Викај ги среќа“, изведоа делови од претставата . Танцуваа танчарите од „Денсерс јунајтед МК “. Тоа се исто луѓе со 

Клучни зборови: БАЛ НА РАЗЛИЧНОСТИ, ЛИЦА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ, ДАЈТЕ НИ КРИЛЈА 

  

„Балот на различности“ по третпат - А зошто да не сме различни  

Датум: 17.10.2016 | Страна: 0 | Територија: MK | Медиум: www.utrinski.mk 

Кратка Содржина: „Балот на различности“, по третпат следејќи ја основната хуманитарна цел и мисија, на едно место собра луѓе со чисто 

срце, лица со посебни потреби, музичари, актери и водители од земјава и странство. Балот беше затворен со „А зошто да не сме 
различни?!“- меѓународниот конгрес за лица со посебни потреби што го организираше здружението за лица со дисфункции, хендикеп и 
ретки болести „Дајте ни крилја“. Претседателката на Здружението, Ребека Јанковска-Ристески, рече дека целта на конгресот е да сео 

Клучни зборови: ДАЈТЕ НИ КРИЛЈА, БАЛ НА РАЗЛИЧНОСТИ, ЛИЦА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ, КОНГРЕС НА ЛИЦА СО ПОСЕБНИ 
ПОТРЕБИ, РЕБЕКА ЈАНКОВСКА 

  

Ако се бориме заедно, ќе успееме да ги надминеме сите проблеми!  

Датум: 17.10.2016 | Страна: 0 | Територија: MK | Медиум: www.vecer.mk 

Кратка Содржина: Со цел подигање на свеста за потребите на лицата со посебни потреби завчера во Домот на АРМ се одржа третиот по 

ред Бал на различности, класифициран како настан со хуман предзнак.Со цел подигање на свеста за потребите на лицата со посебни 
потреби завчера во Домот на АРМ се одржа третиот по ред Бал на различности, класифициран како настан со хуман предзнак.Домаќин на 
настанот беше водителот Жарко Димитриоски кој со своите шеги успеа да ја обои во шаренило целата манифестација и да внесе смеа ира 

Клучни зборови: КОНГРЕС НА ЛИЦА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ, БАЛ НА РАЗЛИЧНОСТИ, ЛИЦА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ, ДАЈТЕ НИ 
КРИЛЈА 

  

Иванова: Тимот на различноститесекогаш победува  

Датум: 17.10.2016 | Страна: 0 | Територија: MK | Медиум: www.vest.mk 

Кратка Содржина: МЕЃУНАРОДЕН КОНГРЕС ЗА ЛИЦА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ Групата танчари со Даунов синдром од студиото 

"Денсерс јунајтед мк", завчеравечер настапи на третиот по ред Бал на различности, кој се одржа во Домот на АРМ. Тие настапија со дел од 
претставата "Викајте ги среќа". Со Балот на различности заврши тридневниот меѓународен конгрес за лица со посебни потреби, во 
организација на здружение на граѓани за лица со дисфункции, хендикеп, ретки болести и посебни потреби "Дајте ни крилја". Покрај лицата 
со посебни 

Клучни зборови: КОНГРЕС НА ЛИЦА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ, БАЛ НА РАЗЛИЧНОСТИ, ЛИЦА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ, ДАЈТЕ НИ 
КРИЛЈА 

  

http://e-clip.pressclipping.mk/article.aspx?SEED=01860515-15ca-4eb9-aad4-18060cdcb7f71882989376
http://telegraf.mk/aktuelno/makedonija/ns-newsarticle-imaat-sto-da-pokazat-mnogu-energija-na-balot-na-razlicnostite-fotovideo.nspx
http://e-clip.pressclipping.mk/article.aspx?SEED=aca9c463-85fd-479a-baf1-d68536d58a661572606068
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=A2484C0806FDC349B468B6895FF07F33
http://e-clip.pressclipping.mk/article.aspx?SEED=f6690dff-4ed3-4cf0-bc7d-2fc130f035652050853803
http://vecer.mk/zabavna/ako-se-borime-zaedno-kje-uspeeme-da-gi-nadmineme-site-problemi
http://e-clip.pressclipping.mk/article.aspx?SEED=5f8d40b7-be39-44ec-83c4-76554b985bc51355256504
http://www.vest.mk/default.asp?ItemID=E48AD183DE15E347BB95799EC782B1EF


Иванова: Тимот на различностите секогаш победува  

Датум: 18.10.2016 | Страна: 6 | Територија: MK | Медиум: Вест 

Кратка Содржина: Групата танчари со Даунов синдром од студиото "Денсерс јунајтед мк" завчеравечер настапи на третиот по ред Бал на 

различности, кој се одржа во Домот на АРМ. Тие настапија со дел од претставата "Викајте ги среќа" Со Балот на различности заврши 
тридневниот меѓународен конгрес за лица со по себни потреби, во организација на здружение на граѓани за лица со дисфункции, хендикеп, 
ретки болести и посебни потреби Дајте ни крилја" Покрај лицата со посебни потреби, на Балот на различности настапија и м 

Клучни зборови: БАЛ НА РАЗЛИЧНОСТИ, ЛИЦА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ, ДАЈТЕ НИ КРИЛЈА 

  

АКО СЕ БОРИМЕ ЗАЕДНО, ЌЕ УСПЕЕМЕ ДА ГИ НАДМИНЕМЕ СИТЕ ПРОБЛЕМИ!  

Датум: 18.10.2016 | Страна: 12 | Територија: MK | Медиум: Вечер 

Кратка Содржина: Со цел подигање на свеста за потребите на лицата со посебни потреби завчера во Домот на АРМ се одржа третиот по 

ред Бал на различности, класифициран како настан со хуман предзнак. Домаќин на настанот беше водителот Жарко Димитриоски кој со 
своите шеги успеа да ja обои во шаренило целата манифестација и да внесе смеа и радост во срцата на семејствата кои заеднички се 
борат против овие болести. Балот го отвори пејачката Ребека, која воедно е и еден од организаторите на настанот. Таа со краток гово 

Клучни зборови: КОНГРЕС НА ЛИЦА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ, БАЛ НА РАЗЛИЧНОСТИ, ЛИЦА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ, ДАЈТЕ НИ 
КРИЛЈА 

  

Различностите се богатство на овој свет 

Датум: 18.10.2016 | Страна: 8 | Територија: MK | Медиум: Нова Македонија 

Кратка Содржина: Под мотото „А зошто да не сме различни?" во Домот на АРМ се одр жа Бал на различности, на кој учествуваа лица со 

посебни потреби. Тие носеа креации на познати дизајнери, односнобеамоделиво мод на ревија. Дел од учесниците во претставата „Викај ги 
среќа" изведе прекрасен перформанс, додека танчарите од Д енсерс јунајтед МК" со својот настап ја раздвижија публиката. Балотго 
затвораМеѓународен конгрее за лица со посебни потреби насловен „А, зошто да не сме различни?!" во организација на здружението 

Клучни зборови: БАЛ НА РАЗЛИЧНОСТИ, ЛИЦА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ, ДАЈТЕ НИ КРИЛЈА 

  

„Балот на различности" по третпат A зошто да не сме различни  

Датум: 18.10.2016 | Страна: 17 | Територија: MK | Медиум: Утрински весник 

Кратка Содржина: Балот на различности" по трет/ пат следејќи ја основната хуманитарна цел и мисија, на едно место собра луѓе со чисто 

срце, лица со посебни потреби, музичари, актери и водители од земјава и странство. Балот беше затворен со „А зошто да не сме 
различни?!"- меѓународниот конгрес за лица со посебни потреби што го организираше здружението за лица со дисфункции, хендикеп и 
ретки болести „Дајте ни крилја" Претседателката на Здружението, Ребека ЈанковскаРистески, рече дека целта на конгресот е да се ол 

Клучни зборови: КОНГРЕС НА ЛИЦА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ, БАЛ НА РАЗЛИЧНОСТИ, ЛИЦА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ, ДАЈТЕ НИ 
КРИЛЈА 

  

ГАЛЕРИЈА: Трет пат „Бал на различности“ 

http://e-clip.pressclipping.mk/article.aspx?SEED=e3c6eaa1-8e12-4394-9145-f0e40a30c5701060700740
http://e-clip.pressclipping.mk/article.aspx?SEED=92be1002-6ddf-4257-ae15-0c1890a7dd2627441878
http://e-clip.pressclipping.mk/article.aspx?SEED=a5dd54cc-0834-462e-8609-779550a2099c1548332873
http://e-clip.pressclipping.mk/article.aspx?SEED=d0e75181-5d73-415a-8b60-a9dc3bb0ba3e1323431674
http://e-clip.pressclipping.mk/article.aspx?SEED=33ae9adb-8b54-427d-be78-f403b7684256482129985


Датум: 18.10.2016 | Страна: 0 | Територија: MK | Медиум: www.libertas.mk 

Кратка Содржина: Во неделата во Домот на АРМ, организацијата „Дајте ни крилја“ на Ребека по трет пат организирше „Бал на 

различности“, посветен на луѓето со посебни потреби. 

Клучни зборови: ДАЈТЕ НИ КРИЛЈА, БАЛ НА РАЗЛИЧНОСТИ 

  

Различностите се богатство на овој свет 

Датум: 18.10.2016 | Страна: 0 | Територија: MK | Медиум: www.novamakedonija.com.mk 

Кратка Содржина: Под мотото „А зошто да не сме различни?“, во Домот на АРМ се одржа Бал на различности, на кој учествуваа лица со 

посебни потреби. Тие носеа креации на познати дизајнери, односно беа модели во модна ревија. Дел од учесниците во претставата „Викај 
ги среќа“ изведе прекрасен перформанс, додека танчарите од „Денсерс јунајтед МК“ со својот настап ја раздвижија публиката. Балот го 
затвора Меѓународен конгрес за лица со посебни потреби насловен „А, зошто да не сме различни?!“ во организација наздружен 

Клучни зборови: КОНГРЕС НА ЛИЦА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ, БАЛ НА РАЗЛИЧНОСТИ, ЛИЦА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ, ДАЈТЕ НИ 
КРИЛЈА 

 

http://www.libertas.mk/galerija-tret-pat-bal-na-razlichnosti/
http://e-clip.pressclipping.mk/article.aspx?SEED=cddc4d70-6741-47f3-81c4-3151104f14221266822595
http://www.novamakedonija.com.mk/NewsDetail?title=&id=7e6bac06-3127-43df-b3bf-53ac5bedbfaf
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