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Не го гледај мојот не до ста ток 
ка ко про блем.

Раз бе ри де ка мојот не до ста ток 
е моја осо би на.

Јас мо жам да при до не сам 
за за ед ни ца та на свој на чин.

По мог ни ми да го на учам 
она што го са кам.

Би ди лич ност која слу ша и не ја 
одземај мојата бор ба трудејќи се сé 
да ис пра виш.

Не ко рис ти те о рии и стра те гии 
за ме не, би ди со ме не.

Разговарај со ме не ка ко со си те оста
на ти.

Не сум бе бе, за тоа што сум во ко
лич ка.

Запознај ме, почитувај ме, за тоа 
што почитувањето зна чи ед нак вост.

Не зборувај, не исправај!

Слушај, подржувај и сле ди! 



Мо жам да збо ру вам, мис лам, 
учам, чувст ву вам.

Мо жам да се дру жам и иг рам со 
мо и те вр с ни ци.

Мо жам да одам во гра дин ка.

Мо жам да одам на учи лиш те.

[to s#  mo`am  
da pravam...



Мо жам да учест ву вам во си те ак тив нос
ти, са мо тре ба да ми на пра ви те прос тор, 
за да и јас мо жам да се вклу чам ак тив
но. Ако сме во круг, про ши ре те го кру гот, 
да има мес то и за ме не.

Мо жам да учест ву вам во при ред би,  
те атар ски прет ста ви.

Мо жам да на учам да сви рам 
му зич ки ин ст ру мент.

Мо жам да за вр шам ос нов но учи лиш те, 
сред но учи лиш те и да за вр шам фа кул тет.



Мо жам да би дам ма не кенка.



Мо жам да спор ту вам и да 
се нат пре ва ру вам.

Мо жам да ра бо там.



Мо жам да се заљубам и да 
фор ми рам семејство.

Мо жам да на учам да во зам ко ла.



Мо жам да би дам среќенa.

Се то ова ќе мо жам да го на пра вам со 
под рш ка од мо е то по тес но и по ши ро ко 
семејство, мо и те пријатели и за ед ни ца та 
која ќе ми обез бе ди со од вет ни усло ви.



Не пра ве те прет пос тав ки за спо соб нос ти те на дру ги те. 
Да се би де во ин ва лид ска ко лич ка не зна чи де ка ли
це то е па ра ли зи ра но и не е во мож ност са мо то да се 
снаоѓа во око ли на та, ду ри и да на пра ви не кол ку че ко
ри. Не кои луѓе ко ри стат ко лич ки по ра ди про бле ми со 
одење на по дол ги растојанија, дол гов ре ме но стоење 
или ср це ви про бле ми. Не претпоставувајтепрашајте! 
Вни ма тел но по ста ве те го прашањето, почнувајќи со 
„ако не сме та што пра шу вам, по ра ди која при чи на ко
рис ти те ко лич ка?“

• Ова прашање е пристојно са мо ко га веќе сте се за
поз на ле со ли це то.

Зборувајте ди рект но кон ли це то во ин ва лид ска ко лич
ка. До кол ку ли це то е при дру жу ва но од не ко го, вклу
че те ја и таа лич ност во ва ши от раз го вор. Ни ко гаш 
не упатувајте ди рект ни прашања за ли це то кон некој 
друг освен кон са мо то ли це.

Odnesuvajte se so po~it



Ако ве пра ша ли це то не што да му пов то ри те, тоа зна чи 
де ка не ве слуш на ло, за тоа што раз ли ка та во ви си на та 
најчесто е при чи на да не ве слуш не и за тоа:

• До кол ку се ра бо ти за по долг раз го ворсед не те. 
За мор но е по дол го вре ме лич нос та да ве гле да од 
по ма ла ви си на.

Пред да ја до пре те ко лич ка та се ко гаш побарајте до
зво ла од ли це то кое ја ко рис ти. Допирање без при чи
на и потпирање на ко лич ка та де лу ва не кул тур но и без 
по чит.

• Гледајте на ко лич ка та ка ко на дел од те ло то на ли
це то кое ја ко рис ти. До кол ку без по тре ба не би го 
до пре ле ли це то за ра мо  ис то та ка, немојте да ја 
до пи ра те и ко лич ка та.



Ко га пр в пат го срет ну ва те ли це то во ин ва лид ска ко
лич ка, ракувајте се, ис то ка ко што би на пра ви ле со 
би ло кој друг. Ракувањето вос пос та ву ва фи зич ка 
конекција и ги на ма лу ва пси хо лош ки те ба ри е ри за 
емо ци о нал на вр ска. Ду ри и ко га се ра бо ти за ам пу
ти ран екст ре ми тет или про те за, ракувањето ге не
рал но е при фат ли во. 
Зборувајте опуш те но, ка ко што би збо ру ва ле со би ло 
кој друг. Не ги избирајте збо ро ви те за да из бег не те 
упо тре ба на „трчање“ или „одење“. Тоа са мо ќе на
пра ви раз го во рот да ста не чу ден, а повеќето ли ца во 
ин ва лид ска ко лич ка не ги пре поз на ва ат ка ко на вред
ли ви. 
Не пра ве те ше ги и комeнтари во вр ска со ин ва лид ска
та ко лич ка. До кол ку ли це то на пра ви ше га, не тре ба да 
го иг но ри ра те и при дру же те се. Но, ни ко гаш не сме е те 
Вие да би де те иницијаторот.

Bidete qubezni



Imajte razbirawe

Ако го при дру жу ва те ли це то во јавност на уче те ја по
себ на та веш ти на на управување со ин ва лид ска ко
лич ка. Лоцирајте ги рам пи те. Обич но се ло ци ра ни 
од стра на на вра ти те од рес то ра ни, то але ти, мар ке ти 
или покрај ска ли, лиф то ви и сл. До кол ку има те дол
га па те ка за поминување, прашајте го ли це то „Кој е 
најлесниот на чин да го на пра ви ме ова?“ По тоа, вни
ма тел но сле де те ги не го ви те ин струк ции.

• До кол ку ор га ни зи ра те на стан, об р не те вни ма ние 
на при стап нос та. Озна че те ги ме ста та ка де мо же 
да се при ста пи со ин ва лид ска ко лич ка. Про ве ре те 
го прос то рот за ма не вар во ход ни ци те, ко ри до ри
те, то але ти те. До ко лу на ста нот е над вор, про ве ре
те да ли по вр ши ни те со пе сок и камчиња мо жат 
да прет ста ву ва ат потешкотија за движењето на 
ли ца та во ин ва лид ска ко лич ка.



Имајте об зи ри ко га ко рис ти те јавни прос то рии. Не кои 
јавни ме с та, ка ко пар кин зи, ма си во рес то ран, ме с та 
во учи лиш ни клу пи, се пред ви де ни са мо за ли ца во 
ин ва лид ска ко лич ка. Не ги ко рис те те овие озна че ни 
ме с та, освен ако не при дру жу ва те ли це во ко лич ка. 
Вие има те мож ност да из бе ре те не кое од дру ги те ме
с та на пар кин гот, во рес то ра нот, учил ни ца та, а ли ца та 
во ко лич ка има ат при стап са мо до озна че ни те ме с та.
По ну де те по мош, но не претпоставувајте де ка ли це то 
во ко лич ка се ко гаш има по тре ба од по мош. Се ко гаш пр
во прашајте. Не се чувствувајте на вре де но ако по мош
та Ви би де од би е на, најверојатно се ра бо ти за мно гу 
не за вис на лич ност. Прашајте да ли мо же да по мог не
те со тоа што ќе ја за др жи те вра та та на вле зот или во 
искачувањето на стрм на та рам па.

• Ни ко гаш не преместувајте нечија ин ва лид ска 
ко лич ка без до зво ла. Мо же би ли це то ја на мес
ти ло за лес но да се преф р ли во неа од мес то то на 
седење.



При дру же те ни се да из гра ди ме 
свет во кој ќе има мес то за се ко го. 

Ова пла не та е ма ла, но до вол но го ле ма 
за си те нас и тол ку бо га та за на си те да ни 
овоз мо жи благосостојба, а со тоа и учест
во, функционирање и рам но прав ност во 
оп шест во то.
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