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Здружението на млади Инфо фронт – Прилеп 
е младинска невладина организација која на 
младите од општина Прилеп им обезбедува 
информации поврзани со програмата „Млади 
во акција“ на Европската Комисија: младински 
размени, тренинзи и Европскиот Волонтерски 
Сервис.

Стимулира креативност, креативен активизам, 
неформално образование и културни размени.
Проектите на кои работи здружението 
се поврзани со уметност и креативност, 
активизам, животна средина, намалување на 
невработеноста на младите и претприемништво.
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Интернетот ни ја нуди можноста за креирање, публикација, 
дистрибуција и конзумирање медијска содржина потпомагајќи 
развој на простор со целосно учество обврски, и лично изразување. 
Со развојот на социјалните мрежи сите ние можеме да учествуваме 

во тој виртуелен свет. Преку нив  ги негуваме старите 
пријателства, но остваруваме нови контакти, притоа 
споделувајќи со сите, свои лични содржини, а со тоа го 
развиваме начинот на себе изразување.

Но истовремено можеме да станиме жртва, или некој кој ги 
злоупотребува и прекршува човековите права и слободи, 
шири говор на омраза и врши виртуелно насилство,
Дефиницијата за говор на омраза гласи:  
“Говорот на омраза, дефиниран според Советот на 
Европа,ги опфаќа сите облици на израз кои шират, 
поттикнуваат, промовираат или оправдуваат расна омраза, 
ксенофобија, анти-семитизам или други форми на омраза 
базирани на нетолеранција, вклучувајќи и: нетолериранција 
изразена преку агресивен национализам и етноцентризам, 
дискриминација и непријателски однос кон малцинства, 
доселеници и луѓе со такво потекло или позадина.”
Кампањата ГОВОР БЕЗ ОМРАЗА е дел од проектот Борба 
на Младите против говорот на омраза кај виртуелните 
социјални мрежи, под покровителство на Советот на Европа 
во периодот од 2012 до 2014 година. Проектот се залага 
за еднаквост, достоинство, човекови права и разлики. 
Покрај тоа, тој е против говорот на омраза, расизам и 
дискриминација изразени преку интернетот.    
Христијан Јорданоски, потпретседателот и проект 
координаторот на Здружението на млади Инфо фронт 
– Прилеп, зеде активно учество во подготовките на овој 
проект, кои се одржаа во Стразбург, Ноември 2012 година.  
Работните методи за оваа кампања се: будење на свеста, 
застапување (завземање став?), а исто така барање 
на креативни решенија. Претставува проект за акција 
и интервенција. Тој екипира млади луѓе и младински 
организации со потребната способност за препознавање 
на акти како прекршок на човековите права и слободи.  . 
Повеќе информации за кампањата:
http://www.nohatespeechmovement.org/
http://act4hre.coe.int/no-hate
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ЕВС: ДОКОЛКУ САКАТЕ ДА ЖИВЕЕТЕ И РАБОТИТЕ ВО НЕКОЈА ОД 
ЕВРОПСКИТЕ ЗЕМЈИ ЕВС Е ВИСТИНСКАТА МОЖНОСТ ЗА ВАС!

Што е ЕВС?
Самото име ЕВС означува европски волонтерски сервис.  Тоа значи 
дека младите од Европа имаат шанса да стекнат искуство во работа 
на проекти и во интернационална средина, да се надоградат како 
личности и да се стекнат со неформално образование и изучување 
на јазикот во некоја од европските земји како волонтери .Главната 
цел е да се постигне заемно разбирање и вклученост во заеднички 
проекти на младите луѓе од различни европски земји.
Кој може да оди на ЕВС?
Секој млад човек на возраст од 18-30 години, безразлика на 
неговото образование или искуство.
Кои се условите на ЕВС?
ЕВС може да биде од 2-12 месеци пришто на волонтерот целосно 
му се платени патните трошоци, сместувањето, храната и плус 
џепарлак.
Како да станам ЕВС волонтер?
Се што ти треба е мотивираност и желба! Нема никакви трошоци за 
аплицирање,потребно е да дојдите во просториите на ИНФО ФРОНТ 
или да се обратите на нашата е-маил адреса
infofront.evs@gmail.com

МЛАДИНСКИ РАЗМЕНИ И СЕМИНАРИ
Младинските размени и семинари се одлична можноста за 
стекнување на нови искуства, вештини, учење на нови култури и 
размена на мислење со други млади луѓе од Европа. ИНФО ФРОНТ 
досега има земен активно учество во голем број на вакви проекти, 
доколку и ти сакаш да бидеш дел од нашиот тим можеш да дојдиш 
во нашите простории или пак на infofrontprilep@gmail.com

Двете гореспоменати акции се дел од програмата “Млади во акција” 
на Европската комисија.

МЛАДИ ВО АКЦИЈА
М. Наумоски
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Кирил Каракаш    

Кирил Каракаш е роден на 15ти Мај 1992 во Прилеп. 
Моментално е студент на Европската филмска 
академија ЕСРА Универзитет за аудиовизуелни 
уметности на катедра филмска режија. Матурираше во 
СОУ Гимназија Мирче Ацев – Прилеп. Кирил има снимено 
неколку филмови : документарни- „Животот на дедо 
ми“ (2007); „Трагедијата на семејството Ртоски„ (2009); 
„Мирче Ацев – живот и дело“ (2009); краток игран филм 
„Пресудата“ (2010) со кој на 39тиот државен фестивал 
на непрофесионален филм (2010) доби златна плакета 
за најдобар игран филм и златна плакета за режија; 
краток игран филм „Лажна љубов“ (2011); краток игран 
филм „Неостварени желби“ (2012) на 42ри државен 
фестивал на непрофесионален филм (2013) доби златна 
плакета за најдобар игран филм, краток игран филм „Во 
темнината“ (2013); едноминутен филм „Изолација“ (2013) 
на 42ри државен фестивал на непрофесионален филм 
(2013) доби сребрена плакета за едноминутен филм . 
Неговите интереси за фотографијата се појавија уште 
како мал кога сакаше да чепка по фотоапаратите и да 
фотографира, но посериозно започнува пред 8 години 
кога го наследува апаратот на дедо му. Во водите на 
фотографијата навлегува со неговата прва самостојна 
хуманитарна изложба на фотографии (февруари 2009), 
а потоа следат наргадите за најдобар автор на 2009 на 
конкурост за фотографии организиран од веб порталот 
King Marko Land, на натпреварот на Трка на таланети 
(ТНТ) организиран од страна на МТВ освои прво место 
во категорија фотографија / видео, организатор е на 
хуманитарната изложба на фотографии и уметнички 
дела „Создаваме да помагаме“ (март 2010), работи и 
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успешно имплементира проект за „трговија со луѓе“ 
(фотографии, постери, рекламен материјал) (2010), 
на денови на македонската фотографија 2010 во 
Кавадарци добитник е на трета награда за колекција 
на фотографии (октомври 2010).Национална установа 
МУЗЕЈ НА МАКЕДОНИЈА,Диплома за освоено прво 
место во Р.Македонија на XVI Меѓународен конкурс за 
фотографија на тема културно наследство (22.09.2011).
Фотографија од проектот за трговија со луѓе на насловна 
страна во интернационалното списание „Човекови 
права“ (2013). Кирил ја имаше неговата втора самостојна 
изложба на фотографии насловена „Смртоносна пролет“ 
која се одржа во фоајето на Домот на културата Марко 
Цепенков од 16 до 20 Април 2011, а истата ја постави и 
во Штип во уметничката галерија Безистен во склоп на 
фестивалот RUN MK, на 6.04.2012.

фотографии: К. Каракаш
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Алармот ѕвони, го исклучувам и додека се истегнувам размислувам сето ова 
мора да е само сон.Мојот живот во овој мал- голем град не може да биде реалност 
воопшто, само измислен бидејќи јас се чувствувам толку жива со се што правам 
како волонтер, па сеуште не можам да поверувам.
Поминаа повеќе од четири месеци откако пристигнав во Прилеп,имав доволно 
време  за да откријам атрактивни држави како Босна и Херцеговина,Бугарија и 
Романија, патување околу Кавадарци, Битола, Крушево, Скопје, Охрид и неговите 
воодушевувачки плажи, дури и да доживеам смешни моменти од Пиво Фест.
Јас сум во екваторот од мојот ЕВС и во текот на тоа време се зголеми мојот 
ентузијазам, виталност, желбата да учам  и да запознавам нови луѓе. Се чувствувам 
како дете со нови играчки ! 

Шпанските часови течат многу брзо , моето ниво на Македонски јазик напредува, 
иако понекогаш со потешкотии, но со многу смеа и  работата во канцеларијата е 
само како една обична рутина.
Секој ден претставува нова авантура, почнувајќи од пиењето кафе со странец 
кој едвај зборува Англиски или Шпански, обидот да играм оро,играњето табла 
или обидот да читам книга на Македонски јазик без многу успех. Дури и пиењето 
ракија со прекрасна салата без да знам дали следниот ден ќе можам да се сетам 
на секој детал од тоа што се случило.
Точно е дека можеби јас не го спасувам светот,а уште помалку ја подобрувам 
економската криза, но тоа што го правам е да се чувствувам корисна за самата 
себе. Јас работам во област каде се чувствувам удобно, среќно и опкружена сум 
со магични луѓе.

На крајот, тоа е целта на животот, нели? Пронајди го тоа место во кое можеш 
да се чуствуваш поблиску до среќата , тоа е она што јас го правам. Значи, јас ги 
охрабрувам сите да патуваат, да ја напуштат „удобната“ област во која остануваме 
ден по ден и излзете надвор. Одете во странство за да експериментирате нови 
сензации и искуства или преку Европскиот Волонтерски Сервис или било која 
размена, стипендија или друга шанса. На крајот сите тие искуства не прават 
подобри личности и интелектуално богати.

С. Ортигоса

НА ПОЛА ПАТ Силвиа  

S

S
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S Д. Ферро

S
Момчето до мене ме игнорира, но тоа не ми пречи бидејќи ненадејното заминување 
од Прилеп ми украде неколку часа од сонот и ќе го искористам ова патување за да 
ги затворам очите.
После два часа, веднаш по границата, грешка на возачот ја прекинува чудната 
тишина. Автобусот заминува од контролата за пасоши и продолжува по автопатот, 
но потоа застанува и одеднаш се враќа назад – сме оделе во погрешен правец. 
Меѓу патниците расте вознемиреност, а јас кажувам неколку збора на италијански. 
Момчето до мене ме погледнува и, на мојот јазик, вели: „ А, ти не си македонец.“ 
Почнуваме да разговараме и за еден час, во автобусот од Скопје до Милано, во 
првата недела од септември, етничкиот проблем на Македонија оживува пред 
мене.

Јусеф има 19 години, ги поминал последниве шест години во Бреша и многу 
добро зборува италијански. Тој се преселил во Италија кога неговиот татко нашол 
работа таму, но сега Јусеф живее сам бидејќи неговиот татко ја изгубил работата 
и се вратил во Тетово. Момчето ја доживеало истата судбина. После три години 
вработен како електричар, тој добил отказ пред неколку недели.
„Барам работа во Бреша,“ – вели тој, „но немам многу надеж. Мислам дека ќе одам 
во Австрија, чичко ми таму има компанија и работа за мене.“

Јусеф е албанец, како и сите останати во автобусот – семејства и млади кои 
се враќаат во Италија по летните одмори. Тие се македонци само во пасошот 
затоа што зборуваат албански (освен децата кои зборуваат италијански) и се 
сметаат себеси за албанци. И затоа Јусеф не зборувал со мене: „Знаеш,“- вели тој, 
„македонците лошо не третираат и јас не сакам ништо да делам со нив.“
Му кажувам дека доброто и лошото се насекаде и дека не е важно дали си 
македонец, албанец или италијанец, но од неговото расеано „да“ сфаќам дека 
предрасудите се длабоко вкоренети и ако ова му се случува на 19 годишно момче, 
размислувам додека темнината ја крие српската природа, ќе бидат потребни 
неколку генерации кои ќе пробуваат да го решат проблемот. Еден од многуте 
големи проблеми кои ја изобличуваат Република Македонија.

ДаниелеСРЕДБА СО ПРОБЛЕМОТ 
НА МАКЕДОНИЈА
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НОЖ ВО ГЛОБАЛНОТО СЕЛО  

Ако ми треба ново радио, или 
нешто друго, можам да појдам 
во најблиската продавница 
до мојот дом или можам да 
пребарам на интернет за 
подобра цена. Во секој случај, 
веројатно радиото било 
произведено во Кина, спакувано 
во друга земја, купено од мене, 
јас, кој живеам во сосема 
различна држава. 
Производството и стоката 
за широка потрошувачка се 
можеби најјасниот феномен на 
глобализацијата. Прозвод може 
да го помине цел свет пред да 
заврши во нашите раце.  

Освен економијата, постојат 
некои други аспекти од нашето 
секојдневие кои ни прават да 
сите ние живеема во ист град. 
Ако имам пријател во Јужна 
Америка, може да почекам 
поволна цена на лет да го 
посетам, или одлука на Обама, 
Путин, Меркел, Кси Џинпинг 
или Башар Ал-Ассад може да 
влијае врз политиката на мојата 
држава.  
Како што видовме во последниот 
број, глобализацијата не е нов 

феномен. Но во изминатиот 
век се зголеми и забрза 
неговиот ефект, благодарение 
на развојот на електричната 
технологија, кој беше основа 
за раѓањето на масовната 
комуникација. Во основа, брзата 
и распространета комуникација 
се она што го прави нашиот свет 
“глобално село”.  
Маршал Меклухан беше првиот 
кој го употреби овој термин во 
неговата книга “Understanding 
media” во 1964 година, за да 
објасни дека нашиот свет е во 
таква заемна врска како да е 
мал град.   
Дали глобалното село е добар 
или лош феномен? Обете. На 
пример тој е со сигурност лош 
ако облеката што ја носиме 
на себе е произведена во 
сиромашни земји од страна 
на западни компании кои ги 
експлоатираат работниците, 
а е добар ако го користиме 
олсенувањто во комуникацијата 
за размена на нашето знаење.    
Со четири збора, 
глобализацијата е како нож. 

ГЛ О Б А Л И З А Ц И ј А

Д. Ферро
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СЛОБОДАТА

 

 
        http://www.loesje.org

Loesje сака да комуницира со луѓе така што секој и можел да 
види и да биде инспириран од нејзините постери без да треба да 
плативлез или да купи одредено списание. 
Loesje групите прават практична употреба на нивниот слободен 
говор со пишување и ширење на нивните текстови на постери.
Слободното размислување и изразување се основни човекови 
права вклучени во Универзалната декларација на човекови права. 
Во последниве години Loesje има спроведено многу успешни 
меѓународни проекти за човекови права (погледнете ја секцијата 
Проекти за повеќе информации). Во некои земји каде Loesje е 
присутна, слободниот говор е дел од уставот и често е практикуван. 
Во други пак, цензурата е широко распространета и можностите 
за нормален граѓанин да ги сподели своите мислења без да биде 
прогонуван се малку. 
Дури и земјите каде слободниот говор е земен здраво за готово, 
имаат локални закони за тоа како и каде можеш да се изразиш 
себеси, на пример каде ти е дозволено да ставаш постери. Сите 
оние кои ставаат Loesje постер одговараат за своите постапки, 
Loesje не дава никакви задачи да се закачуваат постери.
Да ти биде легално дозволено да кажеш што мислиш не е исто со 
имањето можност да направиш да те слушнат. Каде и да е Loesje 
присутна, пробува да ги инспирира другите со практични примери 
на слободно размислување и изразување.
Loesje постерите се лесно пристапни на интернет, и се црно-бели 
за лесно да може секој да ги печати. На многу места таа пробува 
да заземе јавно место како место за граѓаните, а не место каде 
само рекламните сили можат да ги шират нивните пораки.

И

НА ГОВОР
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од различн делови на светот, како 
Грција, Германија, Италија, Чиле, 
Мексико, Лаос и Индонезија.
По првата недела од предавањата 
со стручни лица и вежби за 
градење група, во втората недела, 
создадовме различни приказни 
користејќи различни медиуми 
(видео, podcast, анимација и други).
Вредна е за спомен и работата 
на еден од стручните лица кои 
ги сретнавме – Френк Фаренски, 
германски новинар кој по 20 
години ја напуштил државната 
телевизијата  за да реализира 
независен документарен филм,  
Leben mit der Energiewende. „Во 
Германија,“- вели тој, „кажано ни 
е дека нашата економија не може 
целосно да се префрли на системот 
од обновувачки  енергии бидејќи тоа 
е прескапо. Тоа не е вистина и јас тоа 
го демонстрирав.“
Целосниот филм е бесплатен на 
Youtube (само на германски).
За време на втората недела од 
обуката работевме поделени во 
разлучни групи.

Карниц е прилично изгубено место 
во Германија, околу 200 км северно 
од Берлин. Големи обработени 
полиња и мали ниски ридови 
опкужуваат само четири или пет 
градби. Една од нив е и летниот штаб 
на KMGNE – Колегиум за менаџмент 
и формирање на одржлив развој, кој 
во првите две недели од септември 
го организираше курсот „Климатска 
комуникација: трансмедиумско 
раскажување за климатските 
промени и климатското 
прилагодување“. Целта на ова 
летно училиште беше да се развијат 
креативни начини да се зборува за 
проблемите во животната средина 
на Земјата. Секој од нас, денес, 
треба да знае дека климатските 
промени стануваат се поголем и 
поголем проблем предизвикан од 
глобалниот економски систем (се 
сеќавате на поплавите во Колорадо 
во средината на септември?), па 
затоа многу е важно медиумските 
работници и активистите за животна 
средина да најдат нови начини 
на зборување за климатските 
промени и одржливиот развој, за да 
се задржи интересот на јавноста за 
овој проблем.

Ако сте заинтересирани за резултатите од оваа обука посетете 
ја веб-страната: internationalesommeruni.wordpress.com 

Интересно летно 
училиште во Германија

КЛИМАТСКИТЕ 
ПРОМЕНИ МОРА 
ДА БИДЕ КАЖАНИ 
НА НОВ НАЧИН
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A training course „Ideas are no birds” organized by „Club „The House” 
– Youth for United Europe” took place in Latvia from 1st until 11th July. 
It was about looking for creative solutions in organisations and aimed 
to give oportunity for young people to learn new innovative methods 
for improvements in capacity of organisations as well as share their 
experiences about youth work in different countries. It was organized 
in frames of program „Youth in Action” of European Union and 
invited 36 participants from 12 countries – Latvia, Estonia, Germany, 
Netherlands, Spain, Italy, Former Yugoslav Republic of Macedonia, 
Bosnia and Herzegovina, Egypt, Palestine, Georgia and Armenia.

During this meeting participants learned to generate ideas and boost 
their creativity in a practical way. Uniting these non-formal education 
methods and international environment, participants were invited to 
exchange their experiences and ideas to create common projects and 
ideas for future events, that would directly or indirectly help to improve 
work in their own lives or organisations in whole continent of Europe.

This project has been funded with support from the European 
Commission. This publication reflects the views only of the author, and 
the Commission cannot be held responsible for any use which may be 
made of the information contained therein.

More of participant impressions during the training are available in this 
blog http://klubsmaja.lv/index.php/because-ideas-are-no-birds.

Извештај во оригинал / Х. Јорданоски

IDEAS are NO birds



професионалци во 
Web индустријата би 
се согласиле дека 
Web 2.0 се фокусира 
на повеќе полиња, 
вклучувајќи AJAX, 
social networking, 
lightweight 
collaboration, social 
bookmarking и media 
sharing. Овој процес 
на иновација на Web 
2.0 ќе продолжи да 
се надградува, и не 
претставува крајот на 
еволуцијата на Web.

Всушност, постои 
многу повеќе што 
ние не го знаеме за 
Web. Сведоци сме 
на растот на неколку 
растечки трендови 
во технологијата, 
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“Ако Web 2.0 беше 
добар, што ќе биде со 
Web 3.0? Ова ќе биде 
периодична тема 
за тоа што би било 
и кој од инженерите 
би сакал да ја 
надоградува својата 
кариера во новото 
големо нешто”– Tom 
O’Reilly, O’Reilly Radar.

Мрежата навлегува 
во нова фаза на 
еволуција. Имаше 
огромни дебати 
за тоа како да се 
нарекува наредната 
фаза на еволуција. 
Некои преферираа 
воопшто да не се 
именува, додека пак 
други сурерираа да 
се продолжи да се 
нарекува “Web 2.0”. 
Како и да е, новата 
фаза на еволуција 
има сосема различен 
фокус од тоа што Web 
2.0 значеше.

John Markoffод 
New York Times 
предложи оваа трета 
генерација на Web да 

WEB2.0
се нарекува Web 3.0. 
Оваа сугестија отвори 
широка дебата во 
индустријата. Оние 
што беа приврзани 
со Web 2.0 одговорија 
дека таквиот термин 
не е оправдан, за 
разлика од оние 
што имаа позитивно 
мислење за терминот, 
кои сметаа дека 
навистина постои 
огромна разлика 
помеѓу новата фаза 
на Web, за разлика 
од тоа што сега 
претставува Web 2.0 
денес.

Терминот Web 2.0 
никогаш не бил јасно 
дефиниран. Како 
и да е, повеќето 

Револуција на Web 2.0 во Web 3.0
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што се во суштина 
надвор од општото 
познавање за Web 
2.0. Овие трендови се 
развиваат во декада 
којашто ќе ја достигне 
својата критична 
точка, со што би 
започнала и третата 
генерација на Web.

Гледајќи од поширока 
перспектива, Web 3.0 
може да се дефинира 
како трета генерација 
наWeb овозможена 
од конвергенција на 
неколку растечки 
трендови во 
технологијата: 
Broadband Adoption, 
Mobile Internet Access 
и мобилните уреди.

Web 3.0 како 
семантички Web.Се 
уште се работи на 
идејата за семантички 
Web, што претставува 
мрежа каде сите 
информации се 
карактеризирани и 
зачувани на начин 
што компјутерот 
би разбрал исто 
како и човекот. Ова 
би претставувало 
комбинација 
од вештачка 
интелигенција и 

семантички Web. 
Семантичкиот Web ќе 
го научи компјутерот 
што податоците 
значат, а ова ќе 
еволуира во вештачка 
интелигенција 
на начин што ќе 
ја искористува 
информацијата.

Сеприсутниот Web 
3.0. Несе прогнозира 
затоа што ќе донеси 
иднината на Web 3.0, 
но сеприсутниот Web 
3.0 мора да ја зголеми 
искористеноста 
на интернетот на 
мобилните уреди 
и спојувањето на 
системите за забава 
со Web.

Ова спојување како 
извор на музика, 

филмови и друго, го 
поставува Интернетот 
во центарот на 
работењето и 
забавувањето. 
За една декада, 
пристапот на 
Интернет на нашите 
мобилни уреди 
(мобилни уреди, 
паметни телефони, 
таблети...) ќе биде 
популарно исто 
како што беше 
пишувањето на 
SMS пораки. Со ова 
Интернетот секогаш 
ќе биде достапен во 
нашите животи: дома, 
на пат, на вечера итн.
Ова сигурно ќе 
еволуира во некои 
интересни начини 
во кој Интернетот ќе 
биде искористен во 
иднината.

B. Настески



„Бидете секогаш оптимисти. 
Дури и кога изгледа невозможно.“

ПРИЛЕПЧАНИ
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Во фабриката на „Андон Слабејко“ 
бб. има околку 50-тина вработени. 
Претежно се жени и исто така жена е 
онаа која, благодарение на нејзиното 
искуство, е одговорна за финалниот 
резултат, за контрола на рабовите 
на чевлите и за совети кон нејзините 
колеги
Во фабриката „Маци Шус“ се 
проузведуваат горните делови на 
чевлите, кои одат во друга фабрика 
на доработка. Крајна дестинација е 
италијанскиот пазар.
Васе Стеваноска е родена и 
порасната во Прилеп. Таа никогаш 
немала желба да живее на друго 
место и е горда на својата работа. Во 
ова интервју, Васе зборува за Прилеп 
и за нејзиниот живот.
Што Ви се допаѓа во Прилеп?

Име: Васе 
Презиме: Стеваноска
Возраст: 55 години
Професија: Мајстор кројач и менаџер на производство
Семеен статус: мажена, 2 деца, 2 внуци
Особени забелешки: Не можете а да не ја видите насмеана.
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Го сакам изгледот на градот, неговите различни маала. И 
природата околку Прилеп. Живеам во стан а секој викенд одам 
на излет.
А што на пример не Ви се допаѓа?
Се  соочуваме со тешка економска ситуација, поради 
невработеноста е тешко да се имаат можности за живеење 
овде. Прилеп го промени на подобро неговиот изглед, но не се 
промени во однос на економски можности. 
Во минатото, беше ли ситуацијата поинаква?
Да. Од една страна мислам дека луѓето беа задоволни со 
помалку, но од друга страна имавме редовни примања и 
надеж.
Кога бев млада имаше надеж а тоа е тоа што на младите и 
општо на општеството им недостасува денес.
Што би направиле за да би се подобрила ситуацијата?
Би створила нови работни места за младите , бидејќи 
тоа е најголемиот проблем во Прилеп. Залудно се троши 
ентузијазмот и капацитетот на младите, бидејќи тие го 
напуштаат градот по потрага по можности во странство.
Кога се вработивте?
Точно пред 30 години. Се вработив овде, во истава фабрика, 

која тогаш имаше беше во друга 
сопственост.
Што работевте?
Тогаш почнав како кројач. Ја 
сакав работата и затоа, како што 
поминуваше времето, успеав да 
стигнам до повисока позиција. Сега 
сум мајстор кројач и контролор на 
производство. Сакам кога имам 
одговорности.
Како ја најдовте работата?
Ми се пружи шанса кога требаше да 
направам нешто поразлично. Во тоа 
време Агенцијата за вработување 
ми предложи да работам како 
продавач во фабриката. Но на 
крајот испадна дека нема место во 
продавницата и ми беше понудено 
да бидам кројач. 
Што правевте пред да се вработите?
Се омажив и ги родив двете деца- 
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синот и ќерката.
Што правите во слободно време?
Сакам да поминувам време со моите внуци, кои се на возраст 
од 15 и 9 години. Потоа сакам да пешачам и одам на јога веќе 3 
години, два пати неделно. Јогата ми ја подобри мојата физичка 
и психичка состојба. Исто така во слободно време излегуваме 
со сопругот со другарите, а и читам многу. 

Која Ви е најомилена книга?
“Господар на играта” од Сидни Шелдон. Ја препорачувам 
бидејќи нè учи ако си посветен, можеш да оствариш сè што 
сакаш.
Што претставува за вас младоста?
Тоа се најубавите денови од животот, полни со ентузијазам и 
сила. Затоа сметам дека општеството мора да им даде шанса 
на младите.
До кога човек е млад?
Додека се чувствува млад.
Што значи да си млад?
Значи да имаш позитивни мисли, да бидеш радосен, да 
спортуваш и да се дружиш со пријателите.
Каква е ситуацијата во државата меѓу мажите и жените?
Нашето општество е сеуште патријархално. Јас сум против 
родовите улоги и сум пресреќна што сум опкружена со добри 
мажи. Со сигурност жените ги немаат истите можности како 
мажите, на пример, да бидеш успешен на работно поле. 
Можете ли да им дадете три совети на младите?
Да бидат упорни во реализирањето на нивните идеи, да 
направат сè што е можно да створат своја фамилија и да бидат 
оптимисти. Знам дека денес е тешко да си со позитивни мисли, 
но секогаш имајте оптимизам, дури и кога изгледа дека нема 
место за него.
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РАБОТЕЊЕ ОНЛАЈН

В. Бошески

Дефиниција на хонорарец
Хонорарец,независен работник или слободен уметник е оној кој е самовработен и 
исто така не е обврзан кон одреден работодавач на подолг временски период.
Терминот за прв пат е употребен од страна на Валтер Скот во Ivanhoe (1820) за 
опишување на „средновековни воени платеници“ или „слободни“.
Предности
Независните работници може да имаат поголема разновидност на задачи отколку во 
вообичаеното вработување.
Хонорарецот не треба да плаќа такси поради надворешните сметки.
Тие можат да го изберат нивниот распоред на работење.
Тие можат да работат од дома или додека патуваат.
Хоронарецот може да има редовна работа додека работи дополнителна работа 
онлајн.
Негативности 
Најголемата негативност е несигурноста на работата и оттука несигурноста во однос 
на приходите.
Недостаток на предности на вработувањето како што се пензија,боледување,платен 
одмор и бонуси или здравствено осигурување.
Хонорарците често мора да се справуваат самите со договори,правни 
прашања,сметководство,маркетинг и други деловни функции.
Работните часови може да се прошират надвор од стандарните работни денови и 
работната недела.
Врвни 10 хонорарни портали
Odesk / Elance / Freelancer / VWorker / Fiverr / 99Design / Peopleperhour Project4hire / 
Crowdspring / Guru
Што и како да правите во Одеск
Направете ваш профил и редовно ажурирајте го вашето портфолио.
Направи многу бесплатни тестови во твојата област.
Започни по малку.
Создади ја твојата цена.
Вложувај напори за подобри забелешки од страна на работодавачите.
Работна контрола
Сите големи независни компании имаат сопствен работен софтвер на следење ако  
работите на час.
Други системи на работење
Можете да работите со показатели кои се обележувачи на прогресот на вашата 
работа.
Совет
Секогаш да тежнеете да имате некаков доказ за процесот на работа или сопственост 
на работата.
Осигурување на платата 
Се што сте направиле за работодавачот треба ви биде платено според договорената 
цена. Ако не тогаш имате доказ и можете да го тужите работодавачот.
Исплата 
Paypal / Payoneer / Чекови / Банкарски Трансфер  / Директен Депозит / Skrill 
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Седиш дома или во училишната 
клупа и мислиш дека нешто 
недостасува.
Не е се за материјалните работи 
што ги учиме на училиште, туку и за 
пракса или уште подобро за Акција.

Јас исто така бев на тоа место 
и сакав повеќе, што ме натера 
повторно да ги разгледам моите 
опции. Дали чувствуваш дека 
твоите хоризонти треба да ги 
прошириш и да ги исполниш со 
семинари, проекти дури и да 
запознаеш луѓе од странство? 
Тогаш ти мора да го направиш 
првиот чекор. Само со прашување 
на едно прашање, како на пример 
каде можеш да пронајдеш повеќе 
информации за сето ова ти ќе 
направиш голем напредок во твојот 
живот. Иако ти немаш завршено со 
средно образование ти треба да ги 
разгледуваш можните опции кои 
ќе ти помогнат да се надоградиш.
На тој начин ти ќе го зајакнеш 
твоето сознание за културното 
наследство, исто така ќе се развие 
твојата социјална интеграција 
во опшеството. Ќе ги подобриш 
твоите вештини и сопособноста 
да зборуваш послободно со луѓе 
од странство, стекнувањето на 
поголемо искуство ќе ти помогне 
во понатамошниот живот. Сето ова 
мже да ти помогне во најголемата 
одлука во вашиот живот, а тоа е 

она што сакате да учите во иднина. 
Не мора да биде „класичниот“ 
универзитет можете да изберете 
нешто сосема различно, нешто  
што не е земено во предвид 
помеѓу младите.Тоа ќе те направи 
уникатен и плус можеш да имаш 
можност да работиш проект во 
странство.

Па ако сакате сето ова да ви се 
случи треба да одите до најблиска 
невладина организација како на 
пример Инфо фронт - Прилеп.Таму 
ќе бидете добредојдени и тие ќе ви 
објаснат за сите ваши можности, 
како да пронајдете семинар, проект 
кој одговара на вашиот интерес.
ПА ШТО ЧЕКАТЕ? Разбудете 
се и направете го најлесниот и 
истовремено најголемиот чекор!
Најголемиот чекор кој ќе ви помогне 
да ги подобрите вашите вештини, 
искуство, потенцијал, можноста да 
го изберете вашето идно работно 
поле и да ја проширите сопствената 
мрежа на контактни надвор од 
нашите граници.
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Танцот е најстарата уметност и претставува уметност на движење на телото 
координирано со просторот и времето.
Но може да биде повеќе од тоа танцот е исто така филозофија,начин на живот каде 
телото го зазема централното место.Можеме да забележиме дека во многу различни 
култури, танцот е користен како начин на изразување на самиот себе си , што им 
дозволува на луѓето да создаваат хармонија во заедницата.Таков е и случајот на 
Африканскиот танц кој е многу различен од танцот што го гледаме на телевизија или 
во специјални настани.
 Но што го прави Африканскиот танц толку посебен? Ајде да откриеме заедно...
Африканскиот контитнет има широк спектар на култури и секоја од нив е 
карактеризирана со сопствен јазик, традиција и артистички форми. Африканските 
танци  постојат  од секогаш и тие се добиени како резултат на историјата на секоја 
држава.Тие ја одразуваат нивната филозофија, митови и кулутрата на секое 
опшество. Секој танц има сопствен ритам и стихови , на пример тие можат да бидат 
употребувани за барање на дожд или да оддадат  чест на нивните претци.
Најпрво Африканскиот танц претставува хармонија: помеѓу музиката и танцот,телото 
и умот,идндивидуи и заедницата...
Помеѓу умот и телото бидејќи  танцот е начин да се биде физички активен така 
што можете да ја пренесите вашата енергија. Но не само поради тоа, тој е исто така 
начин за изразување на самиот себе си, така што на луѓето кои го практикуваат им 
овозможува  да им дадат чувство и контекст на нивните чувства.Танцот е јазик. Им 
дозволува на луѓето да ја ослободат нивната креативност, да го развијат слушањето 
на себе си и да им се зголеми сознанието на сликата на телото и неговите измени.
Тогаш Африканскиот танц ја изразува  хармонијата помеѓу музиката и танцот.
Навистина Африканските свирачи на ударни инструменти се во осмоза со танчерите, 
тие ги следат и се рабираат едни со други благодарение на „повикот “, мала музички 
израз што дозволува обележување на промените.Африканскиот не може без музика 
и обратно, тие се дополнуваат.
За крај Африканскиот танц ги  зајакнува врските помеѓу индвидуите и заедницата.
Игра важна улога во текот на дефинирањето на моментите од животот: на 
отпочнување на ритуали,жетви, свадби, војни, погреби... итн. Танцот е дел од процесот 
на социјализација;тоа е начин да ги донесе луѓето во контакт со другите членови 
на заедницата и околината.Африканските танци се колективни танци и обично се 
состојат од повторување на едноставни чекори во круг.Секоја личност може да оди 
во средината , соочена со свирачите на ударните инструменти и со танцот.Тоа е 
разигран начин да се биде наметнлив  со другите.
За заклучок, дозволете веслото темпо од Африканската музика да ве однесе во 
нови хоризонти и Танцувајте!

состојат од повторување на едноставни чекори во круг.Секоја личност може да оди 

Африкански Танц
Ж. Рамдул
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КОНТАКТ:
infofrontprilep@gmail.com

infofrontprilep.wordpress.com
Facebook страна: Info Front - Prilep

Адреса: „Андон Слабејко” бб. 7500 Прилеп, Македонија
Тел.: +38970719945 +38970764064
Шифра на акредитација: 2012-SI-55

“Овој проект е финансиран со поддршка од 
Европската Комисија. Оваа публикација ги 

одразува ставовите само на авторите и Комисијата 
не може да биде одговорна за било каква употреба 

што може да се направи од информациите 
содржани во нив. “

со поддршка на програмата “МЛАДИ ВО АКЦИЈА” на 
Европската Комисија

Списанието е исто така објавено на:
Facebook https://www.facebook.com/infofrontprilep

Wordpress http://infofrontprilep.wordpress.com

Ако ви треба малку повеќе информации и сакате да бидете дел од 
нашата организација јавете ни се на infofrontprilep@gmail.com

Го цениме вашето мислење!

Статите содржани во списанието ги отсликуваат личните 
ставови на авторите и не ги одразуваат мислењата или 
ставовите на членовите на здружението на млади Инфо 

фронт - Прилеп или на самото здружение. 
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