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РЕЗИМЕ
 

 

 Мониторингот на известувањето на медиумите во 
Македонија е спроведен врз основа на клипинг на 718 
текстови и прилози спроведен во периодот од јули 2014 до 
јануари 2015 година. 

 За потребите на овој извештај, анализирани се пет 
водечки национални дневни весници, Дневник, Вечер, Утрински 
весник, Вест, Нова Македонија, три неделни, Теа Модерна, 
Фокус и Капитал и неколку месечни магазини. Анализирани се 
и прилозите на шест најрелевантни телевизиски канали, Сител, 
Канал5, Алфа, Телма, МРТВ, 24 Вести, едно национално радио – 
Македонско радио и повеќе регионални и локални телевизии 
и радиостаници. Мониторирани се и над 20 онлајн медиуми. 
Периодот во кој се одвива следењето на известувањето на 
медиумите е шест месеци, од јули 2014 година до јануари 2015 
година. 

 Написите и прилозите во медиумите се идентификувани 
според одредени клучни зборови кои се користени во 
пребарувањето. Според тоа, во овој период се издвоени 718 
текстови и телевизиски и радио прилози кои одговараат 
на методологијата на пребарување и кои директно или 
индиректно се занимаваат со проблематиката на лицата со 
попреченост по основа на клучните зборови употребени во 
пишувањето на текстовите.

 Анализата на текстовите покажува дека тие се пишувани 
по разни поводи и од различни извори. Редовно се присутни 
темите за социјалните права, пристапноста до институциите, 
работните места и училиштата. Може да се забележи дека 
медиумите редовно и со внимание ги третираат овие прашања 
и проблеми иако не секогаш посветуваат доволно простор 
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и не ги објаснуваат и идентификуваат темелно корените на 
проблемите или пак се обидуваат да дојдат до одредени нови 
сознанија. Односно повеќе се одбележува фактичката состојба 
или најавува одредена акција, активност, на надлежните 
институции, отколку да се анализира и преку разговори 
со најзасегнатите да се понудат конкретни предлози за 
надминување и решавање на одредени состојби. 

 Изворите на информации кои помагаат во создавање 
на прилогот и медиумската слика за  лицата со попреченост се 
различни. Но, во најголем дел, повеќе од половината текстови 
се базираат на соопштенија и информации од надлежните 
државни институции на локално и национално ниво. Главно за 
сите активности врзани за лицата со попреченост се дознава 
од соопштенија од институциите пренесени од државните 
новински агенции, чии текстови главно се пренесуваат од збор 
до збор, а во огромен број случаи и со ист наслов. 

 Дел од текстовите потекнуваат и од организациите на 
лицата со попреченост. Зависно од тоа колку овие организации 
имаат развиено мрежа и контакт со новинари кои ја следат оваа 
проблематика, толкаво е и нивното присуство во медиумите. 
Редовно се следат и најчесто предизвикуваат продуцирање 
на голем број текстови деновите на големите празници, 
поради донациите на големите компании, политичарите и 
бизнисмените и одбележувањето на Меѓународниот ден на 
лицата со попреченост и други меѓународно утврдени денови 
посветени на лицата со различен вид на попреченост.

 Има и случаи кога тие два извори дејствуваат заеднички. 
Некогаш во иста насока и со единствен став кога се работи за 
остварување на правата на лицата со попреченост, а државата 
излегува во пресрет или најавува нов закон. А некогаш со 
спротивставени ставови кога се работи за неостварување 
на одредени законски одредни и меѓународно пропишани 
правила, како што е пристапност до институции, изградба на 
пристапни рампи, лифтови и сл.

 Во Македонија постојат неколку поголеми невладини 
организации кои се занимаваат со спроведување и промоција 
на меѓународната Конвенција за правата на лицата со 
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попреченост. Дел од нив го искористуваат својот максимум во 
промоција на овие теми благодарение на добрите односи со 
медиумите и релативно добро развиениот ПР, додека дел од 
нив, иако работат вредно и напорно и постигнуваат резултати, 
сепак не се доволно присутни во медиумите во смисла 
да предизвикаат реакција, покренат акција или го свртат 
вниманието врз одреден проблем.
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ВОВЕД

 Во медиумската сфера во Македонија во последните 
неколку години се случуваат големи промени. Постојано се 
бележи постојан пад на скалата на слободата на медиумите 
според оценките на релевантни и професионални меѓународни 
здруженија. Слободата на медиумите со години назад се 
наоѓа и во забелешките на Европската унија во Извештајот 
за напредокот на Република Македонија. Постои висока 
поларизираност и меѓу електронските и меѓу печатените 
медиуми, според нивната наклонетост кон една или друга 
политичка структура. Огромен дел од медиумите го имаат 
изгубено својот углед токму поради заземањето сервилен и 
непрофесионален однос кон одредени теми и случувања во 
земјата. 

 Така што, и во врска со известувањето за теми поврзани 
со попреченоста, одредени активности, преземени дејствија, 
организирани настани или подготовка на закони се однесуваат 
на истиот начин. Многу често се случува вестите во неколку 
медиуми да се поклопуваат и да имаат комплетно ист агол на 
презентирање на одредена тема или заземање ист став поради 
нивната наклонетост кон одредени политички елити, најчесто 
оние кои се на власт. 

 Од овие причини, често се случува одредени сос-
тојби, вклучително и со положбата и правата на лицата со 
попреченост да се прикажуваат во светло кое не кореспондира 
со вистината, зависно од медиумот од кој доаѓа новинарот. 
Оваа поларизираност влијае на создавање искривена слика за 
одредени состојби и тешко стекнување на реални информации 
за тоа што е постигнато, а што преостанува да се постигне 
во одередена област. Како никогаш порано во последните 



12< <

години се зборува за новинарски кодекси, се организираат 
дебати за професионално новинарство и човекови права, а 
како никогаш досега во Македонија постои непрофесионално 
и диктирано новинарство, состојба регистрирана и од реле-
вантни меѓународни организации. 

 Постојат обиди да се разбие ова монополизирање на 
медиумите, најчесто со креирање на одредени онлајн медиуми, 
кои се обидуваат да го најдат своето место во медиумската 
сфера, но засега немаат поголемо влијание врз пошироката 
публика. 

 Загрижени поради ваквите состојби, овие случу-
вања доведоа и до процес на преговори на владата со 
професионалните ноивинарски здруженија во Македонија под 
покровителство на меѓународниот фактор. Одреден напредок 
постои, но се уште медиумите во Македонија се далеку од 
независни и професионални. 

 Кога сме веќе кај самата професија, новинарството, 
треба да се напомене дека и во оваа професија, не е познат 
случај на новинари со попреченост да работат во весници, 
телевизија и други медиумски куќи. Состојба што наскоро би 
можела да се смени ако доследно се применува најавениот 
закон за задолжително вработување на лице со попреченост 
во оние фирми и компании кои имаат над 35 вработени.

 Покрај оваа поделеност, медиумите се поделени 
и врз етничка основа, па според тоа и на  јазична. Често се 
случува написите во два медиума, еден на албански јазик, 
друг на македонски јазик на иста тема или случување да 
имаат различни информации и толкувања. Во овој извештај 
не е правен мониторинг на медиумите на албански јазик во 
Македонија.

 Употребената терминологија, како што покажа мони-
торингот, е коректна. Во секојдневното известување повеќе не 
се користат навредливи термини, се користи во најголем дел 
соодветна терминологија како лица со попреченост, лица со 
инвалидност или лица со пречки во развојот. Новинарите или 
уредниците внимаваат при користењето на терминологијата. 
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Така што во овој дел може да се заклучи дека кај медиумите 
има напредок. 

 Што се однесува пак до содржината на прилозите, 
текстовите, анализата покажува дека во огромен број, дури 
490 од објавените 718 во овој период се технички вести, 
пренесување на техничка информација, известување или 
најава за настан, донација, без притоа да се влезе подлабоко 
или да се обработи проблематиката, законот, или слулајот за 
кој се работи. Мал број од медиумските напси, телевизиски 
прилози се обработени детално, со повеќе соговорници, со 
посочување и обраќање на проблемите. 

 Во периодот кој е анализиран треба да се напомене 
дека влегуваат и неколку големи празници, како на пример 
Нова Година и Божик, па голем дел од објавените текстови 
се посветени токму на донации или посета на лицата со 
попреченост од страна на државни претставници, министри 
или претставници на компании кои во делот на општествена 
одговорност на фирмата секоја година редовно донираат. Исто 
така, во овој период влегува и Меѓународниот ден на лицата 
со попреченост па добар дел од текстовите се посветени на 
прес конференции и обраќања на претставници на власта, 
надлежни министерства и невладините организации кои се 
занимаваат со оваа проблематика. 

 Од овие текстови пак се издвојуваат неколку кои се 
комбинација на животна приказна со барање одговор од 
институциите, или споредување на два случаи и посочување на 
слабости на законските решенија или надлежните служби. Сето 
ова доведува до мислењето дека во иднина е потребно повеќе 
да се работи со медиумите, со новинарите и уредниците за да се 
укаже или подобро речено да им се помогне во правењето на 
овој вид прилози и истражувањето на оваа проболематика. 
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МЕТОДОЛОГИЈА

 Во подготовката на оваа анализа се водевме од 
неколку поставени цели со цел да се направи реална слика за 
известувањето на медиумите за лицата со попреченост. Заради 
тоа посветивме внимание на:

- Начинот на известување на медиумите за лицата со 
попреченост

- Кои теми и кога се објавувани најчесто во медиумите

- Дали темите се предизвикани од реални случувања 
и состојби, односно дали лицата со попреченост се 
изворот на информациите

- Во кои рубрики најчесто се пласираат овие текстови

- Каков е тонот, пристапот со кој се обработуваат 
темите

- Кои медиуми и зошто имаат објавено најмногу текстови 
на оваа проблематика

 Оваа анализа е вршена врз клипинг на текстови во 
печатените, електронските и онлајн медиуми во Македонија 
почнувајќи од јули 2014 година до јануари 2015 година. 
Опфатени се сите медиуми на македонски јазик кои известувале 
за проблематиката со лицата со попреченост во овој период. 
Не се опфатени медиумите што известуваат на албански јазик 
што би помогнало да се види каков е односот и начинот на 
известување на овие медиуми во однос на овие теми. 

 Поголемиот дел од анализираните медиуми имаат 
објавено голем број текстови посветени на лицата на 
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попреченост, нивните права, новини што ги засегаат и од 
државен и од општествен аспект. Дел од медиумите посветуваат 
помалку внимание и имаат објавено мал број текстови на оваа 
тема, додека само мал дел од медиумите немаат обајевно 
речиси ниту еден текст со фокус на лицата со попреченост или 
пак текстовите воопшто не се релевантни.

 Огромно мнозинство од текстовите се на интернет 
сајтови, над 500, потоа следуваат во пишаните медиуми, 
околу 130, па во телевизиите околу 65 прилози и помал дел 
објавени на радио.

 Најголем број објави имаат Вечер, Дневник, Сител, 
Канал5, МИА, А1ОН. 

 Секој од овие медиуми има објавено над 30 написи, 
прилози во набљудуваниот период. Најголемиот дел имаат 
позитивен пристап, одреден дел имаат неутрален пристап и 
многу мал дел негативен пристап. Како што е забележано и 
претходно, голем дел од овие објави се технички вести, најави 
на одреден настан, а не суштинско разгледување или помагање 
при решаваање на одреден проблем. Но самата бројка од над 
700 текстови покажува дека на оваа проблематика и прашањата 
поврзани со лицата со попреченост се посветува се поголемо 
место во медиумската сфера во Македонија.
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ЗАКОНИ-ПРАВЕН СТАТУС

 Покрај вообичаените теми, во овој период во написите 
и прилозите во анализираните медиуми се наметнуваат 
неколку конкретни случувања или најави за случувања кои ја 
привлекуваат медиумската јавност. Дел од нив се релевантни, 
дел не. Регистриравме 168 написи на оваа тема. 

 Од порелевантни се издвојуваат најавите за новите 
законски решенија со кои државата подготвува закон според 
кој сите фирми кои имаат над 35 вработени ќе мораат да 
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вработат и лице со попреченост. За оваа цел медиумите 
известуваат и за формирањето на парламентарна лоби група. 

 Потоа најавата за ново категоризирање според 
стандарди на УНИЦЕФ на децата со посебни потреби и аутизам 
и обука на кадар кој ќе работи со нив, како и најавата и 
промотивните активности и ангажирање на познати личности 
за основање на Дневен центар на деца со аутизам и уште 
неколку слични теми. 

 Во оваа група текстови ги вбројуваме и оние за 
зголемување на додаток на родителите на деца со пречки во 
развој и додаток на родителите со деца со Даунов синдром. 
Насловот во весникот Капитал од 25 декември „Компаниите 
се исплашени од новите измени – или да вработат лице со 
попреченост или да платат 150 евра“ исто така сугерира 
дека вработувањето на лицата со попреченост ги става пред 
непожелен избор.

 Иако најголемиот број текстови се неутрални, односно 
само од техничка природа, спротивно на погоре споменатиот 
негативен приод, има и мал број текстови кои имаат подобар 
пристап и даваат целосна или барем подетална слика за 
одредена проблематика, како на пример за објаснување на 
можностите за вработување на лицата со хендикеп. 

 Македонското радио во емисија на 9 декември 
известува за Саем за вработување лица со попреченост во 
Куманово, проект поддржан од УСАИД, на кој се присутни 20 
-тина македонски фирми, од кои некои веќе имаат искуство со 
вработување на вакви лица. Акцентот на овој прилог е ставен 
врз позитивните работи, како олеснувањата кои ги обезбедува 
државата за фирмите ако вработат лица со хендикеп како и 
кои се работни задачи можат да ги извршуваат овие лица без 
никакви проблеми. 

 Многу мал број текстови се посветени на информи-
раноста на судиите во водењето на судски постапки во кои 
мора повеќе да се работи на едукација за познавање на правата 
на лицата со попреченост. Пристапноста, како физичка, така и 
до информации, вработување, до услуги во Македонија е на 
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незавидно ниво, па во дел од текстовите се повикуваат судиите 
да го заштитат концептот на еднаквост, да ги заштитат лицата 
во судските постапки, да внимаваат на нивните потреби и 
психологијата.

 Во следниот текст на Фактор од 7 октомври 2014 
година со наслов „Правата на децата со попреченост во 
развојот ги има само на хартија“ се потегнува шрашањето на 
правата на родителите на деца со пречки во развој. Новинарот 
добро посочува дека работодавачите не го почитуваат правото 
на овие родители на скратенио време. Но дури и обраќањето 
пред надлежните институции е пропратено со хаос од 
информации, половични информации и различно толкување 
на одредбите на законот. „Читајќи го законот за работни односи 
во кој пишува дека родителот кој работи четири часа скратено 
работно време поради своето дете треба да има третман како 
да е со полно работно време, решив да го искористам ова 
право бидејќи навистина немав кој да ми помага и да се грижи 
за мојот син“, вели мајката на 25 годишен маж со посебни 
потреби. Текстот е добар пример за бирократските лавиринти 
и недоследноста на институциите со она што го тврдат и 
зборуваат пред медиуми како нивна политика и стварноста во 
која овие одредби не функционираат.
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СЕМЕЈСТВО
И СЕМЕЕН ЖИВОТ

 Во текстовите во 
медиумите во анализи-
раниот период има текстови 
поврзани со семсјството и 
семејниот живот, кои нали-
куваат еден на друг, односно 
ги опишуваат секојдневните 
обврски на родителите 
или другите членови на 
семејството околу нивните 
блиски лица со посебни 
потреби. Во текстовите што 
ги издвојуваме се раскажани 
приказни за семејства кои 
прифатиле лица со по-
себни потреби, деца кои 
останале без родители или 
родителите ги напуштиле 
и оставиле во домови. На 
оваа тема регистриравме 28 написи. Иако овие семејства 
земаат одреден надомест од државата за нивната грижа, сепак 
акцентот е ставен врз хуманоста и грижата на личностите, 
семејствата кои прифатиле деца со посебни потреби за нови 
членови на семејството. Она што би сакале да истакнеме во 
оваа категорија е дека обично овие текстови се од најубаво 
напишаните бидејќи се раскажува човечка приказна, и 
поттикнуваат големо внимание во македонската јавност. 
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 Во текстот на Дневник од 19 ноевмри 2014 година 
објавен во рубриката Омнибус, се посочува пример на жена, 
популарно позната и како тетка Маре од Градско, која се 
грижи за деца на кои им била скратена родителската грижа. 
Преку нејзиниот пример, новинарот и медиумот се обидува да 
поттикне и други семејства кои можеби би сакале да прифатат 
деца со посебни потреби во нивните семејства но поради една 
или друга причина тоа до сега го немаат сторено.

И во вториот текст што 
овде го посочуваме, исто 
така објавен во весникот 
Дневник на 14 јули 2014 
година во рубриката Ак-
туелно, во центарот на 
вниманието е жена од Кру-
шево. Чува две деца со 
Даунов синдром. „Можеби 
не сум најдобрата мајка на 
светот, но имам најсреќни 
деца, на кои сакам да им 
дадам поубав живот“, вели 
Зорица Христоска. Исто 
како и во претходниот 
случај и во овој, медиумот 

раскажува поттикнувачка,  херојска приказна на жена која 
решила да им пружи можност на две деца со посебни потреби. 
Текстот е добро раскажан, ја има емотивната нишка, сосема 
природно за овој вид текстови, начнува и прашања околу 
поврзаност за прифаќањето и одобрувањето на средината ако 
некој во нивна близина се реши на ваков потег. Но исто така 
покажува една друга страна, дека овие случаи се ретки, дури 
и осамени во градовите и затоа и се интересни за новинарски 
текстови.
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ОБРАЗОВАНИЕ

 На темата образование вообичаено новинарите 
и медиумите пишуваат или за нови проекти во школите, 
скоро редовно поттикнати од некои странски организации, 
меѓународни организации или имплементација на програми 
поддржани од Европската унија  или други меѓународни тела 
во кои членува Република Македонија. Текстовите, 43 на број, 
често се однесуваат и на образованието и на пристапноста во 
училиштето. 

Текстот на Нетпрес од 19 
септември 2014 година со 
наслов „Наставниците од Кар-
пош се обучуваа за работа 
со аутистични деца“, дава 
информација дека професори 
од САД извршиле семинарска 
седумдневна обука за настав-
ници од две училишта во една 
скопска општина. Целта на 
семинарот да се запознаат со 
техники  и методи за работа со 
деца со аутизам и дислексија. 
Вообичаено текстот дава само 
завршна информација, без 
притоа да се отиде на терен и 
поразговара со професорите 
што значи ова за децата со 
аутизам како помагаат новите 

методи, колку се успешни во други земји. Ова е генерален 
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недостаток на сите текстови што ги анализиравме па оваа 
констатација ќе се сретне и натаму во другите категории. 

 Во текстот на Утрински весник од 26 септември 
2014 година во рубриката Култура, под наслов „Четириесет 
аудиозаписи за слепи лица промовирани во НУБ“ пишува дека 
е направен избор од најпознатите приказни од македонски 
и светски автори, радиодрами на македонски и на албански 
јазик, но и содржини со едукативен карактер. Новинарот и 
медиумиот пишуваат дека овие аудиозаписи ќе можат да 
се добијат во библиотеката, а заинтересираните и по пошта. 
Никаде нема информација, каде да се обратат, како би течел 
овој процес, дали тоа е само за членови или можат и други 
да ги добијат. Медиумот исто така не пишува а и не поставува 
прашање до надлежните дали и како ќе бидат достапни и во 
другите градови во Македонија и слично. 
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ФИЗИЧКА И МЕНТАЛНА 
БЕЗБЕДНОСТ

 Во оваа област при анализата е забележан еден текст. 
Некои од текстовите кои можеби би можеле да влезат во оваа 
категорија пак ги ставивме во рубриката Ризици.

Текстот во дневниот вес-
ник Вест од 2 јули 2014 
година во рубриката Ма-
кедонија, се однесува 
на случај добро познат 
на македонската јавност 
поради кој Министер-
ството за труд и социјална 
политика поведе дисци-
плински постапки и иници-
јативи за казнување за 
сите стручни лица кои на 
каков било начин биле 
вклучени во случајот со 
глувонемото дете кое 
беше сместено и врзано за 
да не избега, во Заводот за 
заштита и рехабилитација 
Бања Банско. 

 Овој текст, како и повеќето други кои ја третираа оваа 
тема пишува за преземените активности и дисциплински 
мерки на надлежните органи за несоодветно постапување 
и тортура врз дете со посебни потреби и тоа од лица кои 
би требало да се грижат за неговото физичко и ментално 
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здравје. Новинарскиот текст зборува за преземените мерки, 
но и се навраќа на случајот и отвора повеќе прашања. Како 
дошло до овој инцидент и дали уште од почеток е поставена 
вистинска дијагноза. Цититра и изјава на министерот за труд 
и социјала кој вели дека „Случајот темелно го испитуваше 
социјална инспекција во рамките на МТСП, која за сето она што 
се потврди како недостаток или несоодветно постапување на 
службите презеде соодветна иницијатива за покренување 
дисциплински постапки на сите стручни работници кои 
постапувале по овој предмет, односно и за вработените во 
Центарот за социјални работи во Битола, поради несоодветно 
и ненавремено постапување”.
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ИНФОРМАЦИИ
И КОМУНИКАЦИИ

 Текстовите со овој вид содржина, 92 на број, обично 
се поврзуваат со образовниот процес и се однесуваат на 
некоја новина која се воведува во училиштата или другите 

образовни или 
културни инсти-
туции. Најчесто 
се однесуваат 
за лицата со 
оштетен вид или 
слух, како што е 
подолниот текст 
кој говори за 
презентација на 
неколку книги, 
од познати ма-

кедонски автори во народната библиотека Гоце Делчев во 
Велес. Текстот на „Утрински весник“ од 25.12.2015 година, 
дава само агенциска информација, изјава од одговорно лице 
и технички податоци. „Слепите лица и лицата со оштетен вид 
до пред некоја година имаа проблем со читање на дела на 
македонски јазик со Брајово писмо, читаа дела на српски или 
на бугарски јазик. Затоа се решив да им овозможам да читаат 
и на мајчин, македонски јазик. Започнавме со ентузијазам, 
издававме наш весник, потоа набавивме машина и дојдовме до 
библиотека од 17 книги. Но, не застанавме тука. Секоја година 
ќе го збогатуваме скромниот фонд на книги со Брајово писмо 
на македонски”, рече Тони Пајдаков, секретар на Здружението 
на слепи лица од Велес. 
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 Иако има изјава од претставник на Здружението на 
слепи лица, новинарот и медиумот не ја користат можноста 
да поразговараат со засегнатите и да се обидат да дадат 
одговор, слика, каква е целокупната состојба со пристапот 
до информации, што недостасува, кој е нивниот интерес, 
дали она што го прави министерството соодветствува на 
нивните потреби, па дури и да направи споредба ако треба со 
земјите кои ги сметаме за пример во делот на почитувањето и 
унапредувањето на човековите права.

 Во другиот напис, на весникот 
„Вечер“ од 09.12.2014 година се 
дава информација дека лицата со 
посебни потреби ќе добијат специ-
јализирана веб страница. Текстот 
иако краток, во неколку реченици 
ги дава основните податоци што 
треба да се знаат околу овој проект. 
Она што овде може да се забележи, 
ако и на поголем број текстови, а 
што можеби е една од основните 
мани на новинарството воопшто 
кај нас е да не се следи резултатот на нешто што е најавено. 
Во текстот пишува дека до крајот на годината треба да се 
отвори веб страница на која ќе можат лицата со попреченост 
и невладините организации од Македонија и Бугарија да 
комуницираат и споделуваат искуства. Но во текстовите до 
крајот на годината никаде не сретнавме информации дали ова 
е исполнето и дали функционира.
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УЧЕСТВО
ВО ОПШТЕСТВЕНИОТ ЖИВОТ

 За учеството на лицата со попреченост во општествениот 
живот, како и во повеќето други категории, најчесто текстовите 
се однесуваат за најава, дали на конференција за медиуми или 
по повод на отпочнување на некаков проект, на кој најчесто 
иницијатори се меѓународни организации кои ја согледуваат 
состојбата на овој план во Македонија и заедно со властите 
или претставниците на соодветните невладини организации 
се обидуваат да го посочат проблемот и да поттикнат акција 
(институционална или општествена) за соочување со одредени 
проблеми и недостатоци. Во текстот што го анализиравме се 
работи за новинарски извештај од конференција за медиуми 
кој го организира УНИЦЕФ, а е присутен и министерот за 
образование и невладини организации. Целта е поголема 
инклузија, достоинство и рамноправност на децата со 
попреченост. Во текстот на агенцијата МИА од 4 декември 
изнесени се податоци и тоа од  УНИЦЕФ дека помалку од еден 
процент од децата со попреченост посетуваат предучилишна 
установа, а 64 отсто од нив немаат можност да живеат во 
семејства. 

 Текстот е информативен, дава слика на опсегот на 
проблемите со кои се соочуваат лицата со попреченост  и 
изнесува бројки и статистика која ја дава вистинската слика 
за грижата (негрижата) на државата за поголема инклузија 
на лицата со попреченост да речеме во образовниот 
процес на сите нивоа. „Децата со попреченост се една од 
најмаргинализираните и исклучени групи на деца во светот. 
Нивните права честопати се прекршувани, а тие се најчесто 
засегнати со домашна социјализација и слаб пристап, услуги 
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и поддршка. Во Македонија и покрај тоа што е направен 
одреден прогрес шансите за учество во социјалниот живот се 
уште се слаби за децата со посебни потреби, истакна заменик-
претставникот на УНИЦЕФ Ража Мсефер Берада. Додаде дека 
помалку од еден процент од децата посетуваат предучилишна 
установа, а 64 отсто од нив немаат можност да живеат во 
семејство и живеат во институции.“ 

 Сепак и во овој текст не е дадена прилика на пример 
од засегнатите да проговорат на оваа тема. Вообичаено 
говорници се претставници на министерството и претставници 
на организациите, односно се се сведува на нотирање на 
проблемите но не и фаќање на медиумот, новинарот со 
подлабоки анализи и информации кои се пречките односно 
причините за овие состојби и на кој начин можат да се 
отстранат.

И во текстот што следува 
објавен на 17 декември 
на Канал 77 пишува за 
активности поттикнати 
од УНДП за инклузија на 
лицата со посебни потреби. 
Се работи за новинарски 
текст кој покрива дебата на 
претставници на УНДП со 
претставници на локалната 
самоуправа од источниот 
дел на Македонија со 
цел изнаоѓање решенија 
како лицата со посебни 
попреченост би можеле 
активно да се вклучат во 
општественото живеење. 
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Новинарот во текс-
тот добро посочува 
проблеми со кои се 
соочуваат родители-
те, дека сами купуваат 
помагала и се што 
е потребно децата 
со посебни потреби 
да се вклучат во 
процесот. Медиумот 
цитира претстав-
ници на УНДП кои 
посочуваат примери 
како се решени одре-

дени ситуации во нивните земји, образовни институции, 
или пак дека се одржуваат олиписки игри на секои четири 
години. Од Македонија не е направена слика, анализа или 
даден пример за состојбите во училиште или општина како 
на пример локалната самоуправа се справила или излегла во 
пресрет на потребите на лицата со посебни потреби.
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ИЗВЕСТУВАЊЕТО
НА МЕДИУМИТЕ

ЗА ЛИЦАТА
СО ПОПРЕЧЕНОСТ
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РИЗИЧНИ СИТУАЦИИ

 Дека лицата со посебни потреби се изложени на 
ризични ситуации и тоа во време кога нема природни 
катастрофи, оружени судири или војни говори и овој текст на 
Слободен печат  од 16 декември 2014 година за ризикот 
во кој е втурнато семејство со три лица со посебни потреби  
и тоа поради негрижа и постаки на општинските власти. 
„Без единствениот приход, пензијата од странство, останало 
четиричленото семејство од скопското село Миладиновци 
кога по налог на јавното комунално претпријатие на општина 
Илинден извршител им ја блокирал сметката без никаква 
најава, ниту предупредување“. Текстот, иако во насловот 
наместо лица со попреченост  употребува „инвалиди“, посочува 
како најчесто фунционира системот на бирократијата, без да 
се води сметка за индивидуални случаи. Односно дека овие 
луѓе се со посебни потреби и дека треба да се најде начин 
како тие не би останале без потребните лекови, храна и 
слични потреби само поради неплатена сметка кон комунално 
претпријатие. На крајот, со тоа што текстот посочува дека 
синот требало да го однесе таткото на раце во банка за да ја 
блокира сметката дава силна слика на тоа како функционира, 
односно не функционира системот кога е во прашање било 
какво отстапување од праволиниското движење.
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На пример текстот во Дневник 
од 20 ноември со наслов 
„Принудно раселена поради 
законот за домување“ дава 
пример во кое жртва е лице 
со попреченост. И тоа поради 
исклучена струја во влезот 
во зградата, лифтовите не 
работат, и лице со попреченост 
кое живее на осмиот кат во 
зградата не може да слезе. 
Новинарот добро ја претс-
тавува целата приказна давајќи 
слика зошто се случило тоа, 
како реагираат, односно не 
реагираат надлежните затоа 
што одредени станари не 

платиле и струјата во цел влез е исклучена, без да се  води 
сметка дека на некои лица им е загрозено секојдневното 
функционирање и работење. Уште повеќе, на реакцијата на 
лицето со попреченост одговараат дека е подобро да се исели 
кај роднини додека другите не ги платат сметките. 
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ЗДРАВЈЕ

 Во последните неколку години во Македонија почнаа 
да се спомнуваат одредени теми во врска со вакцинацијата 
на децата кои порано не беа присутни, или барем не беа 
толгу гласно покренати во јавноста. Тоа е прашањето околу 
вакцинацијата на децата, квалитетот на вакцините што се 
употребуваат во македонското здравство. Во оваа рубрика 
избројавме 64 текстови. Во текстот на МИА од 6 ноември 
2014 година под наслов „Одлуката на родителите да не ги 
вакцинираат децата е на нивна одговорност“ се дава мислење 
на директорката на клиниката за детски болести дека 
вакцините се во ред, безбедни и ако родителите не сакаат да 
ги вакцинираат децата тоа е на нивна одговорност. 

Текстот и медиумот 
воопшто не навле-
гуваат да посочат 
примери или да 
потсетат на случаи 
во кои родителите 
тврдат дека нивните 
деца по добивање 
на вакцините добиле 
оштетување, или пак 
дури дека некои и 
починале. Ниту пак 
консултира меди-
цински лица кои мо-
жеби би изразиле 
поинакво мислење, 
ниту пак посочува 
светски искуства. 
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 Следниот текст на  Фактор од 23 декември 2014 година 
исто така се однесува на вакцините. Очигледно ова прашање 
ги преокупирало медиумите во тој период. На новинарски 
прашања министерот за здравство одговара дека има докази 
и извештаи од најпрестижни факултети и институции дека ХПВ 
вакцините не предизвикуваат оштетувања или аутизам.

 Новинарот и овде не направил подлабоко истражување 
или не ги поставил вистинските прашања, не направил 
проверка на фактите од кои институции е проверена 
вакцината. Дали во Македонија навистина се набавуваат 
неквалитетни вакцини од сомнително потекло и зошто некои 
родители истите вакцини ги набавуваат во странство?
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ПРИСТАПНОСТ

 Пристапноста како проблем и непочитувањето на 
законските решенија останува проблем и е нотирана во 
поголем број, 91, текстови од анализираните. Дел од нив 
се мешаат и имаат заедничко и со другите рубрики, како 
образование или социјализација. Но, ако се додаде и спората 
реакција на институциите или службите кога е загрозено 
правото на движење на лицата со попреченост поради сосема 
трета причина, тогаш  овој проблем добива уште поголема 
димензија. 

 Текстот на Дневник од 27 август 2014 година во 
рубриката Метропола со наслов „Слепите лица живеат како во 
куќен притвор“ е убав пример како може да изгледа текст во 
кој се опфатени повеќе страни 
на еден проблем. Направен е 
исцрпен и детален разговор 
за проблемите на слепите 
лица при движење во гра-
дот, посебни семафори, 
пешачки премини, движење 
низ паркови и слично но и 
разговор со надлежните за 
решавање на овие проблеми.
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 Голем број текстови пак се посветени на напорите на 
институциите, угостителските објекти, спортски објекти, да 
изградат рампи кои би им помогнале на лицата со посебни 
потреби полесен пристап. Реалноста вели дека овие написи, 
настојувања вродија плод, но дека треба уште многу да се 
работи тоа да стане дел од свеста и да се спроведува нормално 
без потреба од притисоци на јавноста или меѓународни и 
домашни организации за заштита на човековите права. 

 Текстот на Нова Македо-
нија од 29 јули 2014 година 
е од чисто информативен 
карактер и зборува за 
имплементација на проект 
финансиран од Европската 
унија,) а се одвива во 
партнерство со општини 
од Република Бугарија. 
Текстот личи на агенциска 
информација, без изјави, 
без разговор со зазегнатите 
лица со попреченост. А 
бидејќи во наредните шест 
месеци се одвиваше мони-
торингот на медумите, не 
видовме ниту еден текст 

во истиот или друг весник да се наврати на овој случај, да 
информира дали е направено и како функционира. Бидејќи 
во текстот се најавува дека „Со проектот ќе бидат изградени 
пристапни рампи, лифт и специјални тоалети за учениците со 
посебни потреби од вкупно седум училишта од шест општини 
од регионот“. 
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ПЕРСПЕКТИВА
НА ПРИКАЖУВАЊЕ

 Во текстовите најчесто се користи вообичаената 
перспектива на прикажување на оваа проблематика. 
Известувањето е техничко и информативно ограничено. Ретко 
се допира до суштината на проблематиката уште поретко се 
истражуваат причините за одредени состојби. 

 МЕДИЦИНСКИ 

 Овие текстови, 
вообичаено се однесу-
ваат или на некои 
новитети кои ги наја-
вуваат здравствените 
власти во државата, 
како нови апарати, 
или рано откривање 
на одредени болести 
кои можат да доведат 
до пречки во развојот 
или пак на случаи кои 
имаат трагични после-
дици врз здравјето на 
децата. Овие вторите 
вообичаено добиваат 
и поголемо медиумско 
внимание и поставуваат прашања на кои за жал тешко можат 
да се одговорат. 



40< <

 Како пример би ја посочиле приказната на еден родител. 
После вакцина за мали сипаници, смета дека детето заболува 
од аутизам. Но преку оваа приказна зборува и генерално 
за состојбата во македонското здравство, за односот на 
институциите. Вели дека секаде давал мито, честел за да добие 
одговор за своето дете. Никој не сноси одговорност ниту пак 
случајот понатаму се испитува. Не знаеме какво е вистинското 
искуство во други земји со подобро средени здравствени 
закони, па да се види дали медиумите освен со пласирање 
на неговата приказна можат да продолжат во натамошно 
известување и барање одговори. 

Следниот текст на 
Денешен.мк од 17 
август 2014 година е од 
медицински карактер, 
но дава информација 
дека на скопските кли-
ники ќе можат да се 
извршуваат операции за 
отстранување на ‘рбетни 
деформитети. Односно 
операциите што до сега 
морало да се вршат во 
странство, сега може да 
се прават во Македонија 

со што навремено ќе се интервенира да не дојде до сериозни 
рбетни деформации кај младата популација. Текстот наведува 
повеќе изјави од надлежните во овој случај, кажува колку 
се плаќало до сега надвор од Македонија за овие операции, 
како се третирале досега кај нас, така што содржи добар дел 
од информациите што би им помогнале на потенцијалните 
пациенти. 
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ЧОВЕКОВИ ПРАВА – 
ВРАБОТУВАЊЕ

 Оваа група текстови по бројност се посветени на 
објавувањето на новите законски решенија за вработување 
на лицата со попреченост. Најавата за стапувањето на сила на 
закон со кој секоја фирма која вработува повеќе од 35 лица ќе 
мора да има вработено и лице со попреченост добива голем 
оддек во медиумите, а тоа може да се заклучи што се посветени 
96 текстови токму на оваа тема. 

 Мнозинството текстови се посветени на новите закон-
ски решенија кои се предвидуваат да стапат на сила во 2016 
година. Со овие закони се предвидува фирмите со над 35 
вработени да мора да вработат лице со попреченост. За 
ова владата предвидува за адаптација на работно место да 
субвенционира до 200 илјади денари. Информативниот дел на 
овој закон е солидно покриен во најголем број од текстовите 
во кои се пишува за тоа. Се даваат податоци дека со овој закон 
би се опфатиле околу 5.000 лица со попреченост, од кои во 
државна администрација би се вработиле речиси половина, а 
другите во приватниот сектор. Бидејќи по бројност се работи за 
најголемата група на текстови во овој период анализирањето 
на текстовите покажува дека поголемиот дел од нив се само 
афирмативни текстови да се покаже детерминираноста на 
надлежните органи да воведат нов закон со кој би се опфатиле 
овие групи на лица. 

 Во најголем дел текстовите се пренесување на инфор-
мации, прес конференции на претставници на министерствата, 
најчесто од Министерството за труд и социјални работи, 
во комбинација со претставник на некоја од поистакнатите 
невладини организации кои се борат за правата на лицата со 
попреченост. 
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 Само мал дел од медиумите и новинарите се потрудиле 
да образложат што значи тоа за лицата за попреченост, да 
посочат дека тие и досега вршеле работни задачи и кои се 
работни задолженија можат да ги извршуваат. Односно малку 
се прават напори да се разбијат стереотипите. 

 Дел од авторите на текстовите и медиумите ги 
контактирале и работодавачите. Во нив акцент се става на 
загриженоста на работодавачите од овој потег на владата. 
Се поставуваат прашања, каде и што би можеле овие луѓе да 
работат и слични дилеми кои имаат легитимна подлога. Како 
на пример какви задачи би можеле да извршуваат лицата со 
попреченост. Како да се усогласи работното место со степенот 
на попреченост? Како да се адаптира работносто место и 
колкави се трошоците? 

 Но постои и дел од текстовите кои имаат негативен 
пристап, односно се решаваат да сугерираат поинакви 
размислувања, дека кај компаниите овие вработувања можат 
само да предизвикаат штета, па дури дека некои се подготвени 
да плаќаат пенали, но да не вработуваат лица со попреченост. 

 Насловот во Дневник од први декември 2014 година е 
следниот „Компаниите немаат потреба, но ќе вработуваат лица 

со хендикеп“, кој 
сугерира дека ова е 
изнудена политика 
на вработување. 



ИЗВЕСТУВАЊЕТО НА МЕДИУМИТЕ ЗА ЛИЦАТА СО ПОПРЕЧЕНОСТ 43< <

ХУМАНИТАРНО МИЛОСРДНИ

 Веројантно најсилните текстови, оние кои што оставаат 
најсилен впечаток кај читателите или можат да поттикнат 
одредена мобилизација или подлабоко да се размисли околу 
одредена тема се херојските приказни. Овој вид на текстови 
предизвикуваат навистина големо внимание и под притисок 
на медиумите и јавноито мислење, акција од надлежните 
институции и граѓани. Без разлика дали се работи за одреден 
проблем кој доаѓа од судир со државни институции, неможност 
да се остварат одредени права или пак само да се прикаже 
начин на живот и успешноста со справување со одередни 
проблеми налицата со попреченост. Добар пример за тоа е 
текстот во Публика од 13 декември. 

 Тоа е приказна од заводот за рехабилитација за децата 
со хендикеп – Бања Банско. Сторија за реални проблеми на 
овие деца, за условите во кои живеат, потрагата по нивните 
родители, но и желбата за формирање свое семејство, 
независност и наоѓање работа. 
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Во текстот на 
makdenes.org од 24 
Октомври 2014 година 
со наслов „Лицата 
со попреченост и 
нивните семејства се 
маргинализирани“, се 
дадени два аспекти 
и хуманитарно мило-
срден аспект на семеј-
ствата кои згрижуваат 
деца со посебни по-
треби напуштени од 
нивните биолошки ро-

дители, но и аспектот како се снаоѓаат биолошките родители 
на овие лица кои имаат трошоци и едвај врзуваат крај со крај. 
Медиумот посочува пример во кој семејствата кои згрижуваат 
лица со посебни потреби добиваат финансиска надокнада од 
државата, додека биолшките родители кои често се изложени 
на големи трошоци поради лекарства, лекување. Што после 
нас, кога ќе не нема прашуваат родителите на овие лица, за 
кои најчесто законските регулативи обезбедуваат некаква 
помош до возраст од 26 години. Текстот е добар во смисла на 
покренување на овие прашања, но новинарот, медиумот ја 
испушта шансата да даде одговори, или барем да ги побара од 
надлежните институции.
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ХЕРОЈСКА ИНСПИРАТИВНА

 Добар пример за инспиративен начин на прикажување, 
при мониторингот на медиумите, забележавме кај неделникот 
Теа Модерна. За жал се работи за еден текст во овој магазин, 
но некогаш и еден единствен, но добро претставен и од сите 
агли претставен текст вреди повеќе од цела серија најави за 
донации и посети на официјални лица. 

 Во написот од 19 ноември под наслов „Како благослов 
од Бога“, е претставена инспиративна приказна за Тома 
Димовски, сликар, музичар, етнолог со церебрална парализа 
кој има атеље во Старата скопска чаршија. „Наместо да 
очајувам, цртам, тоа ме спаси и во тинејџерските денови“, вели 
Димовски. 

 Неделникот Теа Модерна посветил голем простор 
на своите страници да ја раскаже приказната на Димовски, 
неговите животни борби, емотивни кризи, успеси и радости.
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ВИСОКОПРОФИЛИРАНИ

 Во високопрофилирани теми ги ставивме написите, 
прилозите во кои се споменуваат политичарите и познатите 
личности. Заклучок е дека ретко се користи можноста да се 
посвети повеќе внимание, информацијата да се испреплете и да 
се навлезе подлабоко во темата околу потребите, проблемите и 
правата на лицата со попреченост. Во огромен дел се технички 
вести преземени од прес службите на надлежните органи или 
само техничко одбележување и информирање на лице место. 
Вреди да се напомене дека токму на овие настани се пропушта 
одлична шанса во прилогот што се отстспува во медиумскиот 
простор да се загребе и малку подлабоко под површината на 
оваа проблематика. 

 Еден од ретките примери каде што се прави токму таа 
комбинација е текстот на вистина.мк од 16 декември: Од 
најава на министер за поголема помош и грижа за деца со 
Даунов синдром е направен одличен информативен текст. 
Детално е објаснето каде ќе се реализираат тие активности, 
кој е одговорен за тоа, зошто се прави тоа, а наовинарот навел 
и светски и домашни статистики. 

 „Активностите ќе се реализираат преку Заводот 
за физикална медицина и рехабилитација – Скопје, со 
организирање часови по пливање за децата со Даунов 
синдром. Часовите за обука и пливање ќе се одржуваат 4 
пати неделно, по еден час, а едукацијата ќе ја спроведуваат 
врвни спортски тренери во соработка со Центарот за Даунов 
синдром. Децата што ќе ги посетуваат часовите за обука за 
пливање, пред почеток начасовите ќе треба да направат 
соодветен здравствен преглед“.
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 Текстот има извадено и статистики и примери: „Според 
статистиката на Институтот за јавно здравје, во Македонија 
годишно се регистрираат околу 12-17 случаи на деца со Даунов 
синдром до едногодипна возраст (испитани и потврдени на 
Клиниката за детски болести). Според податоците на Заводот 
за ментално здравје, во периодот од 1987-2014 година 
регистрирани се вкупоно 305 лица со Даунов синдром до 18 
годишна возраст“. 

 Овде од исти причини би го издвоиле и прилогот на 
Те л е в и з и ј а т а 
Канал5 од 15 
декември 2014 
година: „Канал5 
присуствуваше 
на тренинг на 
лицата со Даунов 
с и н д р о м “ . 
Н о в и н а р о т 
излегол на 
терен, на базен 
има интервјуа 
со децата со 
Даунов синдром, 
има изјави од 
тренерот, од 
децата, родите-
лите. Прикажан 
е успехот од веж-
бањето, како тоа 
влијае на зголе-
мување на нивната самопочит и така натаму.



ИЗВЕСТУВАЊЕТО НА МЕДИУМИТЕ ЗА ЛИЦАТА СО ПОПРЕЧЕНОСТ 49< <

ТЕКСТОВИ ПО РУБРИКИ

 Најголемиот број текстови од објавените, 411 спаѓаат 
во рубриката Македонија, што би значело дека се објавени 
во првите пет-шест страници на печатените медиуми, или во 
првата половина од вестите на телевизиите. Голем број од 
објавените текстови, 218 се објавени во рубриките Економија, 
бидејќи како што забележавме и претходно, се работи за 
текстови со донации од компании по повод новогодишните 
и божикните празници како и за Меѓународниот ден на 
лицата со попреченост. Останатите текстови се објавени во 
рубриките Вести или Останато.
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ТЕКСТОВИ ПО ВИД
НА ПОПРЕЧЕНОСТ

 Што се однесува до прашањето на групи кои најмногу 
се споменуваат во текстовите, во овој период се издвојуваат 
текстовите за лицата со Даунов синдром - 101 текст и 
за аутизам – 160 текстови. Најверојатно поради најавите 
за изградба на нов центар за аутизам и затоа што токму во 
последно време како да почна да се посветува поголемо 
внимание на овој вид попреченост во Македонија, кој има 
привлечено големо медиумско внимание. 

 Исто така поволностите за набавка на нови ортопедски 
помагала обезбедени од страна на државата и од страна на 
невладините организации. Вкупно 161 текст со содржина 
која ги третира физичката и други видови попреченост 
кои бараат употреба на ортопедски помагала се објавени 
во анализираниот период. 

 Како позитивен пример кој обрнал внимание и се 
потрудил да се издвои од техничките најави е текстот на 
Нова Македонија од 3 ноември кој ја најавува проекцијата 
на филмот „Најдолгите три секунди“ во кој главна улога е 21 
годишно момче со Даунов синдром. 

 По проекцијата на филмот следува дебата и на тој начин 
ќе се одбележи Меѓународниот ден на лицата со попреченост. 
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 Зачудува фактот што во другите медиуми не е објавена 
оваа најава за проекцијата на филмот бидејќи речиси сигурно 
е дека ја имале или можеле да ја добијат многу лесно за да 
направат подобар прилог или поквалитетна и посуштинска 
најава за одбележување на Меѓународниот ден на лицата со 
попреченост.
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МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА

 Многу мал број текстови, само два од мониторираните, 
даваат и поширок, интернационален аспект на оваа 
проблематика. Ретко се наведуваат споредби за законска 
регулација, заеднички настап на здруженија или пак 
компаративна анализа за состојбите на лицата со попреченост 
во другите земји. Овие споредби, кои би биле нешто повеќе 
од гола статистика би можеле да придонесат за развивање на 
свеста и кај законодавците во државата и кај невладиниот и 
граѓански сектор. 

 Само два прилози од вкупно 718 се издвојуваат во 
овој оддел. Еден во  весникот Вечер од 9 декември со наслов 
„Лицата со посебни потреби ќе добијат специјализирана веб 
страница“. Овде се презентира една новина и добра идеја при 
која се најавува размена на искуства и заедничка акција на 
две невладини организации од Македонија и од Бугарија, од 
Делчево и Благоевград. 

 Се претпоставува дека ова е 
добар начин да се добијат повеќе 
информации за состојбите повр-
зани со лицата со попреченост во 
двете земји како и отворање на 
форуми за размена на искуства и 
барање помош. 
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ДЕГРАДИРАЧКИ ЈАЗИК

 Кај дел од текстовите се воочува несоодветна, па дури 
и подбивна терминологија. На пример текстот на интернет 
сајтот максим.мк носи наслов „Фондот за здравствено 
осигурување со нови изненадувања за корисниците“, во кој се 
дава информација дека од Нова Година од Фондот за здравство 
ќе можат да се добијат три ортопедски помагала. Насловот 
натекстот е деградирачки и навредлив бидејќи повеќе асоцира 
на некој пакет на телекомуникациска компанија отколку на 
помагала за лица со попреченост.
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КОЈ ИМА ПРИЛИКА
ДА ЗБОРУВА НА ТЕМАТА 

ПОПРЕЧЕНОСТ? 

 Анализата на текстовите објавени во овој период 
покажува дека најмногу простор во медиумите да зборуваат 
на темата попреченост им се отстапува на политичарите, 
соодветните министерства и претставници на државните 
институции. Најчесто при објавување на нови законски 
решенија, програми, донации или организирање на спортски, 
културни и хуманитарни манифестации. Само за илустрација, 
во околу 120 текстови на интернет, 22 телевизиски прилози, 
18 написи во печатени медиуми е спомнат министерот за 
труд и социјала. 

 По нив, следуваат претставници на невладините 
организации кои ги штитат правата на лицата со попреченост, 
вообичаено поголемите невладини организации кои имаат 
проекти или соработуваат со инстуитуции во оваа област.

 На трето место се лицата со попреченост и членовите 
на нивните семејства. 
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ЗАКЛУЧОК

 Мора да се истакне фактот дека бројот на објавени 
текстови е солиден, тоа значи дека медиумите во Македонија 
се свесни за значењето на кревањето на светска на јавноста 
и институциите околу овие прашања. За жал, се повторува од 
година в година голем дел од написите да бидат објавувани 
најверојатно само поради донаторите односно поради 
компаниите кои се рекламираат во соодветен медиум. Се 
работи за прилози по повод Нова година или Меѓународниот 
ден на лицата со попреченост или друг поголем национален 
или верски празник кога се донира вообичаено.

 Во овие прилози најголемиот број од изјавите се 
земени од претставници ан компаниите кои донираат и како 
претставниците на институциите се заблагодаруваат, дел од 
проблемите вистински не се ни допираат или пак поставуваат 
од страна на новинарите. Исто така, огромен број од написите се 
правени врз принципот копирање од државната информативна 
агенција без притоа да се интервенира во насловот или 
текстот или да се побара дополнителна информација. Овој 
дел на медиумски текстови во најголем дел се однесува на 
најава на активности, тековни или идни планови на Владата на 
Република Македонија, дали во однос на законски решенија 
или материјална помош за одредени институции за лица со 
попреченост.

 Најголем дел од новинарските написи се однесуваат на 
овој вид вести. Следуваат вестите со социјална содржина итн. 

 Во бројки, квантитативно огромна е разликата во 
текстовите напишани да се информира за активности на 
владата поврзани со најава на закони, прес конференции, 
посети на училишта, центри за лица со посебни потреби. 
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Најчесто текстовите се афирмативни и ги потенцираат 
заложбите на владата или министерствата во изградба на 
центри, терени, донесување на нови закони и слично. Ретко во 
кој од овие текстови има подобро разработена и презентирана 
проблематика што се однесува до лицата за попреченост. На 
пример се наведува во текстот дека претседателот Иванов 
посетува градови во акцијата за Бонтон однесување во спортот 
и дека на овие манифестации присуствуваат и деца со посебни 
потреби. Но, никаде нема информација дали и што ќе се 
направи за пристап на овие деца на спортски терени, помагала 
или вежбални. Ниту пак како досега овие деца се справувале 
со пристапот до спортски сали, или пак како е тоа решено во 
училиштата. Прашања чиј одговор би имал реален импакт или 
позитивен пример за евентуалните начини на решавање на 
овие проблеми.

 Медиумскиот мониторинг дава преглед дали медиумите 
во земјата покриваат прашања поврзани со попреченоста, 
во која мера и која перспектива ја користат при известување 
за лицата со попреченост. Исто така, треба да придонесе да 
се подобри известувањето за попреченоста, со цел да се 
намалат предрасудите помеѓу публиката и да се подобрат 
општествените ставови за попреченоста.



ИЗВЕСТУВАЊЕТО НАМЕДИУМИТЕ

ЗА ЛИЦАТА СО ПОПРЕЧЕНОСТ

ISBN 978-608-4602-10-1



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


