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Проектот на УСАИД и ЛЦИФ за децата со пречки во видот,  во вредност од 500.000 

американски долари (по 250.000 од секој партнер) имплементиран од страна на Универзитетот 

на Југоисточна Европа започна во октомври 2014 година со формалното потпишување на 

договорите за соработка помеѓу партнерите. 

Главната цел на овој проект е идентификување и помош во образовниот процес на децата со 

пречки во видот, како и нивно описменување. Реализацијата на проектот се одвива во неколку 

фази, и тоа: 

- Отворени пет ресурсни центри во пет градови во Република Македонија, каде децата со 

оштетен вид посетуваат дополнителна настава. Пет ресурсни центри се целосно опремени 

во Скопје (државното училиште за рехабилитација на деца ии младиници со оштетен вид – 

“Димитар Влахов“), Тетово (приватно училиште “Видроу Вилсон“), Битола (ОУ “Триџун 

Пановски“), Велес (поранешно училиште “Јордан Хаџи Константинов Џинот“) и Штип (ОУ 

“Гоце Делчев“) за потребите на децата со пречки во видот како би можеле да следат 

дополнителната настава (со нагледни средства, дидактички материјали, зголемувачи на 

екран, Браеви машини и печатачи, асистивна технологија и др). Дополнителната настава се 

изведува од страна на ангажирани специјални едукатори од страна на проектот, кои што 

имаат познавање од Браевото писмо и искуство при работа со деца со оштетен вид. 

 

Исто така, дел од членовите на Лајонс клубовите Македонија, Центар, Феникс, Пајко Маало, 

Пантелејмон, Дарма, Тетово СЕЕУ, Велес, Кабадаја, Струмица помагаат при реализирање на 

вонучилишните активности за децата со пречки во видот од петте ресурсни центри кои се 

отворени и непречено функционираат во рамките на проектот. Би сакале да им се 

заблагодариме на клубовите за нивниот активен придонес во реализацијата на скринизите со 

преку 130 Лајонс часови волонтерска работа и воедно да ги охрабриме и останатите клубови 

да ни се придружат. 

 

- Отпечатени шеесетина учебници на Браево писмо. До крајот на проектот за прв пат во 

Македонија ќе бидат испечатени сите учебници од за основно образование (1-9 

одделение) на македонски, албански и турски јазик; 

 

- Изработка на аудио фајлови кои ќе бидат достапни за децата, но и за сите лица со оштетен 

вид преку серверот на Универзитетот предвиден за оваа активност. Првите дваесетина 

книги се веќе снимени во аудио лабараторијата лоцирана во Универзитетскиот Кампус во 

Тетово. Дел од Лајонс членовите на клубовите Македонија, Феникс, Центар, Хипократ, 

Пантелејмон покажаа иницијатива да се приклучат во оваа активност; 

 

Офталмолозите до сега во многу наврати препорачуваа дека најиделната возраст за рана 

детекција и превенција е токму возраста помеѓу 3 и 6 години, бидејќи возраста за очниот 

преглед кој се извршува на досегашните задолжителни систематски прегледи кои се одвиваат 

во прво одделение на возраст од 6 - 7 години за жал е многу доцна. За таа цел постојано 
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апелираа да постои законска обврска за задоложителeн очен преглед за сите деца од 3 

годишна возраст во Република Македонија.  

Благодарение на активностите на Проектот и спроведените скрининзи во градинките воведена 

е нова регулатива, каде сите матични педијатри се обврзани да издаваат медицински упат за 

задолжителен преглед на очите кај сите деца од 3 години. 

 

Проектниот тим на офталмолози, составен од 15-тина истакнати офталмолози препорачани од  

страна на Здружението на офталмолози на Македонија, доктори од Систина Офталмологија, 

Универзитетската клиника за очни болести, како и од клиниките од другите градови (Д-р. 

Билјана Костовска, Д-р. Златко Арнаудовски, Д-р. Илјаз Исмаили, Д-р. Емилија Даштевска, Д-р. 

Дејан Шекеринов, Д-р. Тодор Јаковлевски, Д-р. Страхил Газепов, Д-р. Илинка Димитрова, Д-р. 

Лидија Сотировска, Д-р. Љубинка Бакаловска, Д-р. Соња Целаковска, Д-р. Фатмир Џафери, Д-р. 

Анкица Ангова) во изминатиот период (од јуни 2015 па до сега) спроведоа скрининзи во 

градинките во Скопје, Велес, Штип, Битола, Охрид, Тетово и Струмица каде досега беа 

прегледани повеќе од 6000 деца на возраст од 3 -6 години. 

 

Скрининзите се вршат со најсовремена технологија, преносен ауто-рефрактометар, 5 апарати 

кои за прв пат се користат во Македонија и се набавени од Проектот. Сите прегледи се 

внесуваат во централен електронски систем кој што е развиен од страна Универзитетот, а каде 

што офталмолозите и надлежните институции ќе има пристап и јасна слика за реалната бројка 

на деца со оштетен вид во Република Македонија, а секој родител ќе добие извештај од 

прегледот за нивното дете. 

Со извршените прегледи и добиените податоци докторите овозможуваат рана детекција и 

превенција при евентуално оштетување на видот како и препорака за дополнителни прегледи 

и можност за бесплатна интервенција. 

 

Поточно, досега: 

 

- Во градот Штип, 95% или над 790 деца биле опфатени со скрининзите во 2 градинки 

"Астибо", кој се составени од 4 клон-градинки - "Астибо", "Цветови", "Сончогледи", 

"Бамби" и "Вера Циривири-Трена", се состои од 4 клон-градинките - "Другарче", "Росица", 

"Пчелка", "Развигорче "; 

 

- Во градот Велес, речиси 88% или на повеќе од 700 деца биле извршени скрининзите во 

детската градинка "Димче Мирчев", кој се состои од 7 клон-градинки - "Маргаритка", 

"Сонце", "Детелинки",  "Дизни",  "Звездички", "Звончица "и "Гратско"; 

 

- Во Битола, 66% или на повеќе од 590 деца биле извршени скрининзите, каде во една од 

двете градинки во Битола, "Мајски цвет", кој се состои од 7 клон-градинки - "Мајски цвет", 

"Коца Василевска", "Славејче", "Звездички", "Пеперутка", "Качунка", "Кокиче" се успешно 
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завршени. Скринизите ќе продолжат по завршувањето на летниот одмор во втората 

градинката "Естерија Овадија - Мара", составена од 8 клон-градинки - "Пролет", 

"Снегулка", "Вангел Мајорот",  "Росица", "Колибри", "Кукуречани" "Бистрица", "Пинокио"; 

 

- Во Охрид, 69% или повеќе од 435 деца биле опфатени со скринизите во детската градинка 

"Јасна Ристеска", кој се состои од 9 клон-градинки - "Јасна Ристеска", "Развигорче", 

"Билјана", "Росица", "Лихнида ", "Лескоец", "Велгошти", "Радојца Новчиќ", " Пештани "; 

 

- Во Тетово, над 50 деца беа опфатени со скринизите во приватна детска градинка во 

училиштето Вилсон. Бидејќи ресусрниот центар Тетово се наоѓа во истото училиште, децата 

со пречки во видот кои го посетуваат центарот беа исто така прегледани од страна на 

офталмолог. Во Тетово има 1 државната градинката "Младост" во која скрининзите се 

предвидени да се спроведат од септември 2016 година; 

  

- Градот Скопје, како главен град на Република Македонија има најголем број на државни 

градинки (18, составени од најмалку 5 клон-детски градинки) и десетици други приватни 

детски градинки, вкупно речиси повеќе од 100 градинки. 

 

Досега скрининзите се успешно завршени во 9 градинки: 

• "Распеана Младост", каде што се прикажани 104 деца; 

• "Весели Цветови", составена од 5 клон-градинките - "Синоличка", "Кокиче", "Сончоглед", 

"Мимоза" и "Перуника", каде што беа прикажани над 507 деца; 

• "Буба Мара" - се состои од 4 клонови - "Буба Мара", "Пчелка 1", "Пчелка 2" и "Сонце", каде 

што над 593 деца беа прегледани и повеќе од 200 деца биле советувани да одат на 

дополнителна проверка на очите; 

• "Детска радост" - се состои од 5 клонови - "Мимоза", "Темјанушка 1", "Темјанушка 2", 

"Сончоглед" и "Калинка", каде што над 218 деца беа прегледани и над 55 деца беа советувани 

да одат на дополнителни око испитување; 

• "Срничка", кој се состои од 6 клонови - "Калинка", "Бамби", "Чекорчиња", "Црвенкапа", 

"Лале" и "Изворче", каде што повеќе од 234 деца беа прегледани и над 57 деца се 

препорачува да се оди на дополнителна испитување на видот; 

• градинка "Снежана" - се состои од 2 клонови - "Џуџиња" и "Снегулко"каде што над 150 деца 

беа прегледани и повеќе од 44 деца се препорачува да се оди на дополнително испитување на 

видот; 

• "Кочо Рацин", се состои од 4 клонови - "Кочо Рацин“, “Наум Наумовски Борче", "Бели мугри" 

и "Панорама", каде што над 408 деца беа прегледани и над 92 деца се препорачува да се оди 

на дополнително испитување на видот; 

• "Раде Јовчевски Корчагин", составена од  клонови - "Пинокио", "Пепелашка" и "Палешка", 

каде што над 212 деца беа прегледани и над 90 деца се препорачува да се оди на 

дополнително испитување на видот; 
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• "Фидани", составена од 5 клонови - "Фидани", "Цвет", "Бамби", Росица "и"Петар Пан", каде 

што над 438 деца беа прегледани и над 135 деца биле советувани да одат на дополнителна 

проверка на очите; 

 

Покрај тековните очни прегледи во горенаведените градинки во согласност со утврдената 

динамика на проектниот тим на офталмолозите, скринизи се спроведуваат и планира во 

наредниот период по летните одмори за остатокот од градинките во Скопје: 

 

- "13 Ноември" - составена од 4 клонови - "13 Ноември", "Парк", "Јасмин", "Кукушка", каде што 

повеќе од 466 деца беа прегледани и над 163 деца биле советувани да одат на дополнителна 

проверка на очите; 

- "11 Октомври", составена од 5 клонови - "Чаир", "Ташко Караџа", "Бутел 1", "Бутел 2", 

"Страшо Пинџур"; 

- "Росица", составена од 5 клонови - "Калинка", "Детелинка", "Кокиче", "Пампурче", "Рипчиња" 

со орентациона бројка  на над 800 деца на возраст од 3 - 6 години; 

- "25 Мај", кој се состои од 7 клонови - "Сонце", "Синоличка", "Искра", "Детелинка", "Пони", 

"Цвет" и "Морковче", со орентациона бројка од над 850 деца на возраст од 3- 6 години; 

- "Пролет", во состав од 3 клонови - "Пролет 1", "Пролет 2" и "Сончоглед"; 

- "Мајски цвет", кој се состои од 4 клонови - "Тафталиџе", " Тафталиџе 1", " Тафталиџе 2" и " 

Тафталиџе 3"; 

- "8 Март", кој се состои од 6 клонови - "Расадник", "Пржино", "Пеперутка 1", "Пеперутка 2", 

"Стапалче" и "Зеленика“; 

- "Гоце Делчев"; 

- "Орце Николов", во состав од 3 клонови - "Карпош 2", "Карпош 3" и "Карпош 4". 

 

Проектната канцеларија исто така превзема иницијатива за организирање и спроведување на 

скрининзи и во градинката "Детска радост" во Струмица, со поддршка на локалниот Лајонс 

клуб и директорот на офталмологија во Струмица, каде беа прегледани над 309 деца. 

 

Во изминатиот период, за време на реализирањето на скрининзите кои се одвиваа во 

градинките со претходно утврден и јавно објавен распоред на фејзбук страната на Дистриктот 

и преку маил до секој клуб, активно беа вклучени вклучени: 

-  Лео клубовите Игнис , Лаурус  и Аксиос,  

- Лајонс клубовите Македонија, Пајко Маало, Феникс, Дарма, Пантелејмон, Центар, 

Вардар, Скопје, Кале, Велес, Кабадаја,  Хераклеја, Охрид, Тетово СЕЕУ, Струмица. 

Би сакале да им се заблагодариме на горе наведените клубови за нивниот активен придонес 

во реализацијата на скринизите со преку 380 Лајонс часови волонтерска работа и воедно да ги 

охрабриме и останатите клубови да ни се придружат. 

 

 Исто така, во месец април  беше организирана кампања за очни скрининзи за деца на возраст 

од 3 -6 години во центарот на Струмица, со посебен акцент на децата Роми каде околу 40 деца 

беа прегледани и поради големата заинтересираност, Проектната канцеларија планира да 
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организира уште една ваква активност во Ромската населба во Струмица, помогната од Лајонс 

клубот Струмица. 

 

Во јуни 2016 проектниот тим го одбележа меѓународниот ден Хелен Келер со организирање и 

спроведување на скрининзи во Ромската населба Средорек во Куманово во просториите на 

хуманитарната невладина организација КХАМ, каде над 38 деца на возраст од 2, 5 до 7 

беа прегледани, а на повеќе од 18 деца им се препорачува да одат на дополнителни прегледи 

на видот. 

Исто така, во јуни  проектниот тим заедно со Лајонс клубовите Феникс, Македонија 

организираа и спроведоа очни скрининзи во просториите на НВО Сумнал за младите Роми, 

каде што над 46 деца на возраст од 2,5 до 7 беа прегледани и околу половина беа упатени на 

дополнително испитување на видот. 

Во разговор со родителите се дозна дека поголемиот дел од нив никогаш не ги однеле своите 

деца на очен преглед, додека само неколкумина тоа го прават редовно. 

 

Проектниот тим со помош на проектниот тим на офталмолози и членовите на Лајонс 

клубовите, организираа и спроведоа презентации во 3 градинки наменети за сите родители на 

деца кои посетуваат детски градинки со општи информации за подигање на свеста за 

потребата од навремени очни скрининзи за рана детекција  и превенција на очни болести. Со 

оваа активност планирано е да се продолжи од октомври 2016 година, каде повторно секој 

заинтересиран клуб треба да се пријави кај проектната канцеларија и заедно да ги договорат 

термините за реализација на презентациите во градинките. 

Членовите на Лајонс клубовите изминатиов период продолжија со дистрибуција на летоци 

(LEHP- Lions Eye Health Program материјали) за подигнување на свеста, со цел да се промовира 

подобро разбирање на проблемот со кој се соочуваат лицата со пречки во видот, на различни 

целни групи, како што се Лајонс членовите, сегашните и идни родители, и релевантни фактори 

преку  хуманитарни или друг вид на настани. 

 

Од досегашните спроведени прегледи (скрининзи) во градинките врз повеќе од 6000 деца, кај 

околу 10% од нив се најдени наоди и истите се навремено препроачани да одат на 

дополнителен преглед за одредување на соодветна терапија и третман за превенција на очни 

болести. 

 

Во втората фаза на скрининзите која според планот треба да трае до јуни 2019 година, 

планирано е да се извршат прегледи од страна на проектниот тим на офталмолози во сите 

градови на Република Македонија, руралните средини, населбите со Ромско население, 

семејства со социјално загрозен статус како и останатите маргинализирани групи на граѓани. 

 

Би сакале и поединечно да им се заблагодариме за нивниот придонес во реализацијата на 

проектните активности (скринизите, вонучилишните активности и презентациите во 

градинките) на следниве членови: 
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- Лео клубовите Игнис (Леа Матевска); 

-  Лаурус (Сара Блажевска) и  

- Аксиос (Маја Димитровска и Галина Христовска);  

- Лајонс клубовите Македонија (Билјана Костовска, Елена Мишовска, Велика Трајановска, 

Татјана Цветковска, Симона Лештова); 

-  Пајко Маало (Борка Цветановска, Звонимир Цветановски, Гордана Ѓорчевска, Зоран 

Игњатов, Харалампие Коцев, Роза Крстевска, Мирјана Матовска, Милосав Крстевски, Зоран 

Минов, Анела Николиќ); 

-  Феникс (Давор Каракашев, Ирена Бачановиќ Каракашев, Христијан Пеовски, Давид 

Атанасов, Миленко Ѓошевски, Орце Ивановски, Стојне Данилова, Тамара Титиева, Виолета 

Цветкоска, Михајло Николовски); 

-  Дарма (Јелица Кртолица, Василка Коцева, Пламенка Трајкова, Наташа Никчевска, Наце 

Попов,Горан Стојанович); 

-  Пантелејмон (Златко Арнаудовски, Маја Костовска, Жаклина Мучева, Мелпомени 

Корнети); 

- Центар (Борче Јошевски, Деан Коцев, Слободан Вукичевиќ); 

-  Вардар ( Вида Пеева Наумовска, Благој Христов); 

- Скопје (Небојша Давидовски); 

- Кале (Снежана Стојановска);  

- Велес (Ефтимија Карбева Лукарова, Наташа Чочкова, Мимоза Костовска, Тодор 

Јаковлевски, Анида Цецева, Цеце Настова, Македонка Индова, Тодор Илијевски); 

-  Кабадаја (Андријана Шокларовска, Борче Димитровски, Јасмина Јанчевска, Ивана 

Ангелковска, Дарко Јанкуловски, Андреј Поповски, Марија Додовска); 

-  Хераклеја (Марјан Талев, Јове Брглевски, Лилјана Ристевска); 

- Охрид (Климе Шешоски, Марија Тренева, Саша Вучетиќ, Виолета Мојсовска, Ертан 

Омеров); 

- Тетово СЕЕУ (Шпетим Љатифи, Бурим Исмаили, Агим Пошка, Елита Маша,Буниамин 

Мемемди, Болетин Зенути); 

-  Струмица (Александар Ненчев, Стојан Витанов).  

 
Ги охрабруваме сите Лајонс клубови од Д132 Македонија во координација со Проектната 
канцеларија и во наредниот период да земат учество во досегашните успешни активности, и 
тоа: 
 

• Активно учество на Лајонс клубовите во организирање и спроведување на 
вонучилишни настани за децата со пречки во видот; 

• Активно учество на Лајонс клубовите и помагање на офталмолозите при спроведување 
на кампањите за очни прегледи (скрининзи) во градинките; 

• Спроведување на презентации во градинките наменети за родителите од страна на 
Лајонс клубовите; 

• Организирање на настани, трибини, предавања за подигнување на јавната свест за 
предизвиците со кои се соочуваат слепите и слабовидни луѓе и деца; 
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• Промоција и подигнување на јавната свест за предизвиците со кои се соочуваат 
слепите и слабовидни луѓе и деца преку медиумите (социјални медиуми, ТВ и радио) 
 

Преку овие активности клубовите ќе придонесат за подигнување на јавната свест за 
предизвиците со кои се соочуваат лицата со пречки во видот, ќе овозможат промоција 
на проектот и воедно ќе постигнат поголема видливост и промоција на добрите 
вредности со кои Лајонизмот и служи на заедницата. 
 
За сите прашања и дополнителни информации, како и до сега Ви стоиме на располагање и 
можете слободно да не контактирате на овој меил (cwvi@seeu.edu.mk), или на телефоните: 
 
 
070/582 029 - Шпетим Латифи, Директор на проектот; 
078/332 477 - Давор Каракашев, Координатор на проектот 
 

 

                                                                                                                                     

                                                                                                                                         Со почит, 

 

Директор на проектот                                                                    

                                      

Скопје, 20.09.2016                                                                                                          Шпетим Љатифи                                                                                               
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