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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.

EVS
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
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Човекови права

Минатото лето видов нешто што ќе остане  со мене за цел живот. Тоа беше 
една од вечерите на Фестивалот на пивото во Прилеп.
Делумно скриен зад една грмушка, еден тинејџер го повраќаше прекумерниот 
алкохол што го испил. Едно дете, ром, на возраст од околу 9 години, одеше во 
близина, собирајќи ги  десетиците лименки што луѓето ги фрлаа на земја, во 
пластична кеса поголема од него. Кога детето го виде човекот што повраќа, 
запре, гледајќи во него десетина секунди , обидувајќи се да разбере што 
се случува. Лицето му беше запрепастено , загрижено, збунето. Потоа, тоа 
продолжи да собира лименки.
Во Италија е можно да се видат ромски деца што питаат пари , и сигурно 
е дека мојата земја, како и сите земји, не ги почитува човековите права. 
Ромите се дискриминирани насекаде. Па јас не ја осудувам Македонија. Да 
бидам јасен.
Но никогаш не сум видел толку многу деца да работат , и така очигледно.
Додека илјадници луѓе, млади и возрасни, се забавуваат на концертот , 
десетици тажни и валкани деца собираа лименки (и прашање е : зошто не 
постои рециклирање на отпадоци во Прилеп? Ако Ромите умно ги одделат 
лименките, тоа значи дека тие можат да бидат рециклирани).
Јас бев дел од претставата исто така , па се прашав себеси: како е можно да 
се прифати оваа ситуација ? Како е можно секоја година оваа претстава да 
се повторува , и ништо не е направено за да се промени?

Ромите се дискриминирани насекаде. Минатиот април , Амнести интернешнал 
(Невладина организација која се бори за човековите права) промовираше 
кампања наречена “Човековите права тука, правата на Ромите сега” , барајќи 
од Европската унија да посвети поголемо внимание на правата на Ромите 
во нашиот континент. Амнести ( само да истакнам неколку од податоците 
објавени од страна на организацијата ) пишува дека има околу 12 милиони 
Роми во Европа ( во Македонија тие се околу 7-10% од населението) , а осум 
од десет живеат во сиромашни семејства.

“На детето треба да му се дадат можности и олеснувања [... ] за да му се 
овозможи да се развие физички, ментално , морално , духовно и општествено 
на здрав и нормален начин и во услови на слобода и достоинство. [...] Детето 
има право на соодветна исхрана, сместување, одмор и медицински услуги. 
[...] Детето треба да биде заштитено од постапките кои можат да доведат до 
расна , верска и секој друг облик на дискриминација “

 - “Декларација за правата на детето” . Донесена од страна на Обединетите 
нации во 1959 година. Д

. Ф
ер

ро

Човековите права прегазени пред нашите очи
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Што се случува кога виртуелните односи ќе станат 
реални, новите љубови ќе ги разнишаат старите 
пријателства, а играта ќе прерасне во побуна?

„Само велам“ е прва веб серија за тинејџерите на 
нашите простори. Серијата има 26 петминутни епизоди и ќе се прикажува 
само на Facebook страницата за серии facebook.com/samokazem01 и на 
YouTube каналот за серии youtube.com/samokazem01.

Приказната ни го прикажува (не)обичното лето во животот на неколку 
девојчиња и момчиња. Тие доаѓаат од различни земји кои се граничат 

една со друга, но жителите на тие земји ретко и 
не со задоволство ги поминуваат овие граници. 
Говорат на различни јазици, а сепак одлично се 
разбираат. Делат исти соништа и стравови, но 
досега немале можност да разговараат за тоа. 
Се запознале сосем случајно, па така некако и 
станале пријатели.

Продуцент на серијата е Фонд Б92, а режисер 
младата Јелена Гавриловиќ од Белград.
Запознајте ги Јована, Маја, Александра, 
Милош, Зоран, Дрен...

Јована (Милена Станиќ)
Јована (17) е најмлада во екипата. Убедена е дека е многу позрела 
од своите врсници. Се досега била обична белградска гимназијалка. 
Меѓутоа, ова лето, додека дечко и е во Канада, нејзиниот свет се менува.

Милош (Младен Совиљ)
Милош (21) од Белград, часовите ги минува на YouTube, а и самиот е 

„САМО ВЕЛАМ“ 
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автор на некои снимки. Во неговиот живот постојат забава и сурфање. 
Тоа необично ја нервира неговата помлада сестра Јована.

Маја (Ана Мандиќ)
Маја (19) е татино мало девојче. Побегнала од Котор, од татко и малата 
средина, за да живее во Белград  и да биде самостојна жена. Татко и и 
понатаму и ги плаќа сите сметки, и изнајмува огромен стан во центарот 
на градот и постојано и испраќа голем џепарлак.

Александра (Ана Стојановска)
Секогаш добро насмеана, расположена и оптимистична, Александра (19) 
е вистинска party девојка. Сака да стане актерка, од Скопје да се пресели 
во Холивуд, сака со својот провокативен фустан да ги остави своите 
белези на патеката на славните.

Зоран (Давор Голубовиќ)
If life gives you lemons - make a lemonade. Зоран (21) нема лимон, но 
го има такси возилото на татко му и амбициите да купи нов i-phone. 
Белградските цени на пивата го спречуваат во тоа. А, покрај и тоа –  не 
знае каде припаѓа.

Дрен (Бујар Ахмети)
Дрен (20) е оној кој стои настрана од екипата, главно 
поради тоа што не го знае јазикот на кој екипата се 
разбира. Поради љубовта се впуша во голема авантура 
и првпат во животот доаѓа во голем град, за кој до 
тогаш слушал само најлошо. Пред него се вистински 
предизвици, но и некои интересни откритија.
Во серијата играат и други актери, а во една епизода се 
појавува и фолк пејачката Драгана Мирковиќ.

Бојан Мирчески
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ИВАНА КОСТАДИНОВИЌ

Јас сум Ивана 
Костадиновиќ, родена 
сум во Прилеп на 
19-ти јули, имам 16 
години. Учам во С.O.У. 
”Ристе Ристески-
Ричко”-Прилеп на 
графичкиот отсек. 
Особено ми е омилен  
предметот Графички 
дизајн каде што 
доаѓа до израз мојата 
креативност. Уште од најмала 
возраст сакав да цртам. На мојата втора 
година го нацртав мојот прв цртеж, беше 
најобично човече, но беше некаков почеток. Oд 
тогаш па до ден денес секој ден ми е исполнет 
со цртање а најмногу цртам портрети. 
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Поминаа седум месеци откако пристигнав во Прилеп и сега ме 
разделуваат само два месеци до моето враќање дома во Мурсија, 
Шпанија.
Кога ќе погледнам назад и помислам за се што искусив досега изгледа 
неверојатно. Се сеќавам на раните денови во Прилеп, изгубена, со 
многу стравови, несигурност  и не толку разбирање, обидувајќи се да 
го разберам мојот нов живот во оваа земја на Балканот.
Сега знам какво е чуството да се живее далеку од домот, семејството, 
пријателите и далеку својата секојдневна средина. Сега знам како 
функционира тоа да се предаваат часови по шпански, предавање 
графички дизајн на тинејџери, пишување на артикли и правење на 
дизајн за списание. Но најважно од се не се тие работи, најмногу од 
сите  и секое поединечно ново искуство што го доживеав, тие што 
остануваат да се доживеат и секогаш ќе се сеќавам на : обуките во 
Сараево, Србија, Букурешт и Билбао, прекрасното патување во Црна 
Гора и останатиот дел од Балканот, вечерите со моите локални 
пријатели, Француски и Американски пријатели, тие ноќи со пиво 
и сангриа во мојот апартман, традиционалното утринско кафе во 
сабота, вкусниот бурек наутро....
На крајот на краиштата балансот е повеќе од позитивен, затоа што 
искуството што јас никогаш не помислив дека ќе го доживеам или 
да бидам подготвена, ми помогна да пораснам како личност, да 
разберам како течи другиот дел од светот, сретнување на интересни 
луѓе, правење на одлични пријателства, патувања, вкусување на нова 
храна, учење од животот на луѓето околу мене и најмногу од се, учење 
да се биде толерантен, слободоумен, комуникативен, подготвен-
расположен да направиш нешто...

Сега блиску до крајот, јас знам што сакам во мојот живот и тоа е да бидам 
среќна, да бидам во држава и во град кој  судбината го чува за мене. Сакам 
да бидам опкружена со такви добри луѓе како тие што ги имам околку мене.
Така , откако ќе завршам со моето ЕВС искуство јас ќе ги земам моите 
куфери и ќе застанам во земјата во која повторно ќе се почувствувам како 
дома, затоа што конечно твојот дом не е оној каде што си роден, или  ако тоа 
е каде што ги имаш твоите корени, но за мене дом е каде што јас можам да 
се чувствувам среќна или најмалку каде што сум поблиску до она што ние 
го викаме среќа.

Прилеп е градот каде што почнав да ја разбирам објективноста и целта на 
животот-да се биде среќен.

С. Ортигоса

ЕВС-КРАЈОТ НА ЕДНО 
ВОЗБУДЛИВО ИСКУСТВО
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Автобусот се занишува со секоја кривина, а ние се нишаме во 
ритамот на класичната музика. Возачот отсечно го прилагодува 
гласот на музиката. Сигурно има четириесет и пет години. Има 
долга сива коса и кристални очи зад дебелите трепки. Образите 
му се слаби, и го дува чадот (среќалија е оној кој во Македонија 
патува во автобус без возачот да запали цигара! ) со израз на 
мир и страдања. Постојано го зголемува и го намалува гласот: 
кога му се допаѓа музиката, се истегнува за да го сврти тркалото. 
Можеби е изнервиран, можеби се расправал со жена му, можеби 
е загрижен за децата, можеби мрази да вози нагоре- надолу 
покрај езерото, можеби го мрази и самото езеро, иако неговите 
очи се како огледало на езерото. Можеби само е уморен.
Но таа музика го полни со живот и во тој момент и јас го 
чувствувам животот, во магичната мелодија што доаѓа од 
талентираните мажи и шири неописливи емоции кои удираат 
во главата како удари или галења. Го чувствувам животот во 
чудото да се биде во автобус во Македонија (минатата година 
ни на крај памет не помислував дека ќе дојдам во Македонија), 
слушам  класична наместо фолк музика, и го набљудувам овој 
човек, овој обичен човек како мене, кој ја цени убавината и ја 
шири за него и околу него. 

Вториот викенд од Октомври, бев во Охрид затоа што уште го немав 
видено манастирот Св.Наум. Од манастирот Св. Наум се качив на 
последниот автобус да одам во Охрид и таму ја поминав таа саботна 
вечер. Заѕвонив на пет врати, но никој од куќите со „издаваме соби“ 
немеше место за мене. 
За среќа, ми кажаа за хостелот Sunny Lake, и таму наидов на одлична 
атмосфера. Запознав италјанец кој оди до Австралија со автобус и 
воз. „Па, сигурно на крајот треба да се качиш на авион или брод“, се 
пошегував.
И следното утро, слушнав еден дечко со познат акцент. „Здраво, ти 
си италијанец?“, го прашав. „Не, аргентинец сум, но имам роднини 
во Италија“, ми рече на италијански. „А од каде се тие?“, прашав 
повторно. „Од Катељо ди Брандуцо“. Тоа е пет километри од мојот 
град. 
Коинциденција. И ЕВС.Ова е живот.  

ЕВС Е ЖИВОТНО ИСКУСТВО

Д. Ферро

ЕВС-КРАЈОТ НА ЕДНО 
ВОЗБУДЛИВО ИСКУСТВО
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ЖИВОТНА СРЕДИНА

“Правото да се живее, да се делува и да се создава во здрава и 
чиста средина е едно од најважните човекови права но и едно 
од најзанемаруваните.”
Оваа филозофија објаснува зошто непрофитабилната 
организација од Скопје Eco- Logic беше основана во март 
2011 година, “основана од група млади луѓе, како што вели 
Никола Нешкоски, 27 годишен инженер за животна средина 
и претседател на организацијата, кои сакаат да направат 
промена во општеството и во начинот на кој луѓето мислат 
и дејствуваат во однос на темите поврзани со животната 
средина. Сакавме да направиме промена, како во градската 
така и во селската животна средина,  затоа што се грижиме 
за нашата средина и за нашиот живот.” Како што  можете 
да прочитате на интернет страната (www.ecologic.com), 
организацијата работи на заштита на животната средина и 
промовира современи еколошки навики, во согласност со 
принципите на одржливиот развој.
Филозофијата на Eco - Logic е објаснета во еден од нивните 
тековни проекти, “Програма за намалување на загаденоста 
на воздухот во Македонија”, која има за цел не само да се 
намали загаденоста на воздухот (преку, на пример, ширењето 
на еколошкиот транспорт), но исто така  да создаде свест кај 
младите за потребата да се промени нашиот начин на живот.

Eco – Logic. Живеј и мисли зелено
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“Ако се тргнат на страна големите проблеми како смогот од 
сообраќајот во Скопје, кој предизвикува смртност – како 
што кажува координаторот на Eco –Logic, самото ниво на 
свесност за животната средина кај луѓето од Македонија 
е многу ниско, посебно во помалите области. Поради ова 
нашата организација развива активности во областа на 
неформалното образование. На луѓето им се потребни алати 
кои ќе им помогнат да живеат на еколошки начин.

Ако граѓаните не се свесни за добрите еколошки навики што 
ни требаат, уште помалку се политичарите. Поради тоа што 
политичарите не се заинтересирани да промовираат развој 
на еколошкиот начин на живот во нашата држава, должност 
е на граѓаните да направат промена. Ние бараме се повеќе и 
повеќе луѓе да се приклучат на нашиот тим – вели Никола 
Нешкоски – затоа што развиваме неколку проекти, како 
во градските така и во селските населби. Ние сме желни да 
запознаеме нови и активни луѓе.” 
За информација: ecologic.mk@gmail.com

Д. Ферро 13



Зборувањето за малцинските јазици секогаш е интересна тема, а уште повеќе 
доколку зборуваме и за нашиот сопствен јазик. Од оваа причина, беше 
организиран тренинг курс во Зараутз, Шпанија од страна на НВО Каебнаи.
За време од 7 дена (23-ти до 30-ти октомври 2013 година), 35 млади луѓе од 
5 различни земји: Шпанија, Македонија, Бугарија, Италија и Грузија активно 
учествуваа на овој тренинг.
Главната тема беше поврзана со важноста на малцинските јазици, како 
можеме да работиме и живееме употребувајќи ги истите; важноста за 
задржување на јазиците за идентитетот и традициите на една нација и 
култура.

За време на тренингот, сите 
учесници споделуваа искуства, 
работејќи во групи, придонесувајќи 
со различни ставови, дискусии 
и конечно со 20 заклучоци 
(изгласани од сите учесници, 
целосно демократски и фер) кои 
беа презентирани пред градскиот 
совет на градот Сан Себастијан.

Се разбира не беше се само 
работа. Исто така учесниците 
уживаа во посетите на Сан 
Себастијан, Зараутз и вкусната 

прекрасна Шпанска храна и како што е Шпанскиот омлет, “pinchos”, сангрија 
и сајдер (многу популарни за северот од Шпанија). Секоја земја ги објасни 
своите традиции и се разбира моменталната ситуација за нивниот јазик и 
дијалектите што се зборуваат во истата.
Проектот беше финансиран и поддржан од Европската комисија.
Седум млади луѓе од Прилеп имаа можност да запознаат нови култури, да 
научат за методите на неформалното 
образование и да споделат искуства.

Доколку сакате да учествувате на некој 
сличен тренинг и семинар, повелете во 
просториите на Инфо фронт – Прилеп. 
Ве очекуваме!

MINOTIRY LANGUAGES –ТРЕНИНГ КУРС

С. Ортигоса

The macedonian team
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„Тишината станува кукавичлук кога приликата бара да се каже 
вистината и да се однесуваме адекватно на неа“
- Махатма Ганди

„Активизмот е киријата што ја плаќам за живеење на оваа планета“
- Алис Вокер

„Денес, нашиот опстанок зависи од нашата способност да останеме 
будни, да се прилагодиме на нови идеи, да останеме претпазливи и 
да се соочиме со предизвикот на промената.“
- Мартин Лутер Кинг Јр.

„Никогаш не се сомневајте дека мала група на мудри, промислени  
луѓе можат да го променат светот.  Навистина, тоа е единствената 
работа која отсекогаш била така.“
- Маргарет Мид

„Ако мислиш дека си премногу мал да би бил ефективен, не си бил 
во кревет со комарец!“
- Венди Леско

„Нашата младина не е неуспешна во системот, системот е 
неуспешен кон нашата младина. Иронично, таа иста младина, која е 
третирана најлошо, ќе биде онаа која ќе нè избави од овој кошмар.“
- Рејчел Џексон

„Не чекајте на лидери, направете го тоа сами, од човек на човек.“
- Мајка Тереза

АКТИВИЗАМ ЦИТАТИ

Х. Јорданоски 15







oDesk е најголемата страна за работа преку интернет, каде што 
клиентите и преку половина милион работодавачи околу светот 
се собрани во виртуелна канцеларија. Работата преку интернет се 
нуди на клиенти кои нудат работа бесплатно, така што работниците 
меѓусебе се натпреваруваат за добивање на истата.

 На никој не му се ветува дека ќе има сигурна работа и 
придонес во текот на животот. oDesk е реален интернет пазар и има 
преку 100 милиони долари обрт на пари и придонесува многу во 
глобалниот пазар на труд. Не постојат никакви трикови, ветувања 
или посебни барања за плаќање отколку што е побарано од страна 
на работодавачот.

 Системот е многу едноставен: Работодавачот објавува 
работа, а работниците меѓусебно нудат пониска цена за дадената 
работа. Работодавачот исто така може да наведи кои квалификации 
се потребни за работата којашто ја објави. Тие имаат неделно 
ограничување на работи кои можат да ги објават, се додека 
вработат некој и во тој момент стапува во сила законот за договор.
 
 На oDesk слободно може да се регистрираат и работници и 
работодавачи. Работниците не плаќаат. Работодавачите плаќаат 
само кога ќе вработат некој, додека пак можат да објавуваат работа 
бесплатно. Претставува едноставен процес, само се регистрирате 
и креирате профил. Трошоците на работодавачите се фиксно 10% 
и се пресметани пред да се платат давачките на работниците, со 
други зборови, тоа што го понудил работникот на oDesk е тоа што на 
крајот ќе биде исплатено.

Што е oDesk?

ери во Македонија
www.odesk.com

“oDesk повеќе значи вклопување работа во 

твојот живот, отколку животот во твојата 

работа” oDesk Хонорарец
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• Ви биде платено секој работен час на време
• Работиш било каде и кога сакаш
• Поставиш саатнина базирано на твоите вештини, искуства и 
репутација
• Пристап до алатките кои ти се потребни за градење на бизнисот 

преку интернет

Како хонорарец, имаш право на:

• Увид на обработените часови
• Наоѓање на вистинската личност за работата, без разлика каде 
живеат
• Градење на виртуелна канцеларија, по твои услови
• Менаџирање и плаќање на тимот

Како работодавач, имаш право на:

Преку 250.000 бизниси во светот го користат oDesk за работа 
со работници. oDesk им помага на луѓето да се поврзат преку 
океан, планини и различни куптури. oDesk сака да ги прошири 
видиците и перспективите на пазарот на трудот.

оDesk служи на светот
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Според oDesk Research, следниот график ја покажува неделната глобална 
активност од активните корисници на oDesk. Графикот го покажува 
односот на работниците кои работат во текот на даден временски 
интервал со бројот на работните часови преку неделата.

Според графикот, најнеактивните часови се во недела 05:00 – 06:00, во 
кои има само 1150 работници во светот.

Најактивните корисници работат во четврток, од 15:00 до 16:00, во 52 
недели, 2011.

Следниот график го покажува процентот на регистрираните корисници 
што се активно во Македонија и соседството.

Како што е покажано на графикот, најактивните корисници се 
регистрирани во Албанија со 11.4% од регистрираните корисници во 
Албанија. Најнекативните корисници се лоцирани во Македонија, со само 
4.64% активни корисници од сите регистрирани корисници во Македонија.

 Албанија  11.40%
 Бугарија 7.03%
 Србија 6.60%
 Грција 5.21%

 Македонија 4.64%

ВКУПНО ЗАВРШЕНИ ПРОЕКТИ ВО МАКЕДОНИЈА: 3161
B. Настески20



10 најбарани работи во Македонија:

1. Web Програмирање: 454 вкупно завршени проекти, 14% од сите 
завршени проекти
2. Графички Дизајн: 407 вкупно завршени проекти, 13% сите завршени 
проекти
3. Web Дизајн: 302 вкупно завршени проекти, 10% сите завршени проекти
4. Дизајн на лого: 161 вкупно завршени проекти, 5% сите завршени 
проекти
5. Административна поддршка  – внес на податоци: 152 вкупно завршени 
проекти, 5% сите завршени проекти
6. Продукција на видео: 139 вкупно завршени проекти, 4% сите завршени 
проекти
7. Desktop Апликации: 96 вкупно завршени проекти, 3% сите завршени 
проекти
8. Дизајн на принт: 83 вкупно завршени проекти, 3% сите завршени 
проекти
9. Web истражување: 80 вкупно завршени проекти, 3% сите завршени 
проекти
10. Развој на Web: 80 вкупно завршени проекти, 3% сите завршени проекти

B. Настески 21



Име: Златко
Презиме: Момироски
Возраст: 41
Професија: сопственик на Пинк Пантер, брза храна
Семејство: оженет, две  деца и една сестра.

Тој е човек од „чаршијата“. Кој не знае дека во центарот на Прилеп може 
да се јаде сендвичи и пржени компири во „Пинк Пантер“ за брза храна? 
Можеби не е познато дека Златко Момироски кога бил млад заминал 
да работи во Италија. Таму поминал 
неколку лета и тој може да заборува 
многу добро италијански.

Златко , кога замина во Италија?
Во 1993 година, јас имав 21 година. 
Имав пријател кој веќе работеше таму и 
јас му се придружив.

Каде живееше и што правеше?
Јас бев во Caorle, во сверниот дел од 
Венеција. Ние продававме од куќа до 
куќа со регуларна дозвола за работа. 
Имавме штанд во центарот од градот 
и продававме мали слики , направени 
од гипс, пластика и  moulds. Исто така 
правевме блегзии и гердани.
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„Ако сакаш можеш да работиш. Ако не 
си задоволен овде оди во странство.“

Луѓето од Прилеп



Колку време беше во Италија?
Таму јас работев три години, од 1993-1995. Па јас работев од мај до 
септември кога во Caorle  имаше многу туристи.

Каков е градот?
О, Caorle е многу убав .Тоа е стар град крај морскиот брег, има стара 
традиција на риболовци и во текот на летото имаше многу туристи.

Дали ти навистина знаеше италијански кога отиде во  Caorle ?
Не незаев. Првите петнаесет денови беа многу тешки. Но мојот пријател 
имаше многу пријатели од Италија  и поминување многу време заедно 
ми помогна да научам италијански за два месеци.

Дали некогаш како странец имаше проблеми во Италија?
Апсолутно не, јас можам да кажам дека сите луѓе од Италија се добри 
или барем јас бев среќен , затоа што никогаш не запознав некој кој беше 
неучтив со мене. И јас мислам дека нема разлика помеѓу Македонците 
и Италијанците, ние сме исти. Јас сеуште имам пријатели од Италија 
и контактирам со нив преку фејсбук, како  Елеонора, Клаудија, Иван, 
Франческа, Паоло...за мене Италија е втор дом.

Што правеше во твоето слободно време во Италија?
Имав многу забава. Работевме од 08:00 до 13:00 и од 18:00до 00:00. И 
после тоа одевме во ресторани, барови, дискотеки...

Дали имаш да ни расакажиш одредена 
епизода од животот во Италија?
Еднаш имав мал проблем со италијанската 
полиција на границата со Словенија. Му го 
дадов пасошот на полицаецот и тој потоа 
рече: „Ова е фалсификат, не го гледам 
твоето име на регистарот.“ Па јас му ја 
додаов мојата дозвола за престој која 
прикажуваше дека јас сум редовен работник 
и тој ми се извинуваше повеќе пати за 
направената грешка.

И кога се врати во Прилеп што правеше во 
остатокот од годината?
Во Caorle имав добра плата исто затоа што 
бев млад  и без семејство не ми требаа 
многу пари, но кога се вратив јас работев 
во кујна за брза храна. Ова секогаш беше 
мојата работа.
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Кога започна да работиш? 
Имав 17 години и сеуште го немав завршено средното училиште. Три 
години правев пица во ресторанот„Леоне“ и потоа заминав во Италија.

Некои прашања за твојот живот тука, сега. Дали го сакаш твојот град?
Се разбира, убаво е овде. Никогаш не би го променил мојот град за 
некој друг и е многу подобрено во последните 15 години. Ние имаме 
голем проблем со невработеноста на младите, но ова е проблем во цела 
Македонија.

Дали жалиш за нешто во 
твојот живот?
Да. Јас дури не знам 
зошто се вратив од 
Италија. Прилеп е убав, 
но немаш можности да 
имаш подобар живот 
откако си достигнал 
одредено ниво. Нема 
социјална подвижност. 
И јас направив грешка 
што порано не отворив 
место за брза храна, кое 
го поседувам од 2000 

година. Како и да е јас не можам да се пожалам имам семејство работа, 
се чувствувам радосен и среќен. 

Што е најдоброто нешто во твојот живот?
Раѓањето на моите деца. Секој татко го знае тоа.

Дали имаш некој совет за младите луѓе?
Тие не треба да пијаат алкохол и да користат дрога. Треба да мислат 
со сопствената глава. И да работат, гледам многу млади кои тука  не 
работат ништо. Јас разбирам дека е тешко да се пронајди работа, 
но мислам дека повеќето од луѓето не сакаат да работат затоа што 
платата е ниска. Добро не е правилно но, јас не разбирам како е 
возможно да останиш тука и да не работиш ништо. 

Д. Ферро
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BARILLA, КОГА ТЕСТЕНИНИТЕ 
НЕ СЕ ЗА ХОМОСЕКСУАЛЦИТЕ!

“За нас , концептот на свето семејство останува еден од основните 
вредности на компанијата. Ние нема да снимаме реклами со 
хомосексуалци, бидејќи за нас поимот семејство претставува 
традиционалното семејство. Ако хомосексуалците ги сакаат нашите 
тестенини и нашиот заштитен знак, тие ќе ги јадат нашите тестенини. 
Ако не, тие можат да ги избегнат и да јадат друг бренд. Не е секогаш 
можно да се задоволи сечиј вкус”.

Овие зборови беа кажано од страна на Гвидо Барила, 
претседател на познатата италијанска компанија за 
храна. Барила беше интервјуиран на 25-ти септември 
од страна на радио програмата “ Lа Zanzara “ ( 
Комарец) и неговиот одговор на прашањето дали 
компанијата некогаш ќе претстави хомосексуално 
семејство во своите реклами предизвика голема 
дебата во Италија.
Социјалните мрежи станаа гласник на протестите, 
и во наредните два дена статиите и коментарите 
околу ова прашање беа насекаде. Аурелио Манкузо, 
кој е претседател на хомосексуалното здружение 

Еднаквост Италија, беше првиот што на Твитер го искористи хаштагот 
#boicottabarilla (повик за бојкот на фабриката за храна). Овој хаштаг 
и други слични на него (исто така #homophobia) беа најкористени 
на 25-ти септември во Италија. Покрај тоа, на интернет се појавија 
и многубројни фотомонтажи, кои најчесто се шегуваа на сметка на 
најпознатиот слоган на Barilla “Каде ти е семејството, таму ти е домот”.

Исто така и многу жени биле навредени од Гвидо Барила, кој изјавил 
дека “семејството на кое ние го насочуваме нашето внимание е 
традиционалното семејство, во кое жената има фундаментална улога, 
улога на мајка, сопруга, љубовница, баба, личност која се грижи за 
куќата“.
На Фејсбук и Твитер многу луѓе исто така напиша дека не е важно што 
изјавил Барила за хомосексуалците бидејќи тој не е политичар.
Надзорното тело за правата на хомосексуалците ИЛГА- Европа, пишува 
во своето најново истражување дека Италија има “ релативно високо 
ниво на хомофобија и трансфобија која се изразува преку насилство“. 
Не е редок случај, хомосексуалците да бидат тепани по улиците.
Значи вистинскиот проблем во Италија за хомофобијата е надвор 
од доменот на зборовите. Но, не е ли нашето општество, исто така, 
изградено од зборови?
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На крајот од Октомври, делегација 
од Дејанг, град во Кина што се  
побратими со Прилеп, дојде овде и 
ги посетија фабриките во околината. 
Можеби Кина е заинтересирана 
да инвестира таму. Подоцнежната 
историја на Кина е одличен пример 
за тоа што е глобализација. Во 
доцните 70ти, земјата го започна 
патот што ја доведе до втората 
економија во светот, кога лидерот 
на Комунистичката партија Денг 
Ксијапинг изврши реформи во 
економскиот систем во Кина. 
Благодарение на глобализацијата 
на пазарот, Кина имаше големи 
подобрувања во Домашниот 
Бруто Производ (што, сепак, не е 
вистинска мерка за богатството 
на населението). Кина има стотици 
милиони работници, кои се многу 
слабо платени во споредба со 
платите во Западните земји, и така 
Кинеските производи (и стоката 
што Западните компании ги 
произведуваат во Кина) лесно може 
да бидат продадени во богатите 
земји. 
Минатите години, Кина стануваше 
се помоќна и помоќна земја. 
Јавниот долг на Соединетите 
Американски Држави е во рацете 
на Кина, и ова е една од причините 

зошто политичарите во светот не 
зборуваат ништо против Кинескиот 
режим на угнетување. 
Благодарение на развојот на 
економијата, средната класа во 
Кина го присвојува западниот стил 
на консумирање, и земјата, за да 
одговори на желбите на средната 
класа и да ја одржува економијата 
во пораст, треба да ги разгледа 
ресурсите во странство, затоа што 
има 21% од вкупното население во 
светот, но само 8,5% од вкупната 
обработлива површина во светот  и 
6,5% од светските резерви на вода 
(извор: International Institute for Asian 
Studies). 
Светот денес е глобално село (како 
што спомнавме во претходниот 
број) и затоа за Кина е лесно да 
оди во странство, да купи земја 
во сиромашните земји (како што 
прават многу други богати земји: 
тоа е феномен на „грабање земја“) 
и да работи на инфраструктурата за 
да има енергија. 
Ова е од економска гледна точка. 
Но од културна гледна точка? 
Дали Кина ќе може да се шири во 
светската култура, како што САД 
направи минатиот век? 
Тоа е тешко да се одговори. Тоа што 
знаеме е дека, Прилеп е сега дел од 
процесот. 

Д. Ферро
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Рафа Надал е роден на 3 Јуни 1986 год. 
во Манакор (Мајорка ), Шпанија.
 Неговиот прв офцијален натпревар 
беше на Балеарски Острови и тој победи 
со само 9 години. Наскоро после тоа, 
на возраст од 11 и 12 години тој стана 
шампион на Шпанија. Тој победи во сите 
пониски категории, можеби најважно 
е да се спомени светскиот јуниорски 
шампионат „ le petit as “ одигран во 
Франција.
Заедно со Хуан Карлос Фереро тие се 
единствените Шпанци кои го освоиле 
овој турнир.

Проследено со многу добра етапа 
во интернационални и национални 
натпревари (победа на Barletta 
Challenger турнамент и Naples),  тој 
ја започна својта авантура во АТР 
Светската Турнеја, но не пред да се 
повлече од јуниорскиот турнамент.                                                                                                    
Еднаш во професионалното коло, 
тој го доби свјот прв успех откако ги 
победи, како на пример двајцата од 
Топ 10,  како Алберт Коста во ТМЅ 
Монте Карло, како и неговиот пријател 
и ментор Карлос Моја во ТМЅ Хамбург.                                                                                                                         
Освен Мајкл Чанг , тој е играчот 
кој влезе рано (на возраст од 17) 
во листата на 100 најдобри играчи 
во светот проиведено од АТР.                                                                                               
Тој е исто така вториот најмлад играч 
кој го победил  на Мастер Сериите.
На 18 Август 2008, тој ја достигна првата 
позиција во АТР листата за играчи, 
надминувајчи го Рожер Федерер после 
водство од 273 недели и останувајќи  46 
последователни недели за водечката 
позиција.

Во 2008 та година тој ги доби “Prince 
of Asturias Award” за спорт и „Marca 
Leyenda“, а во 2009 ја доби „Grand Prize of 
the French Academy of Sport“ за наголемо 
достигнување во светот.
Без сомневање 2010 беше најдобрата 
година на овој тенисер, кога успеа да 
освои три Grand Slams и сите скандираа 
за неговото достигнување. Тој доби 
бројни награди, но една од најважните 
беше„Laureus Sportsman“ од 2010. 
Моментално е на втората позиција од 
АТР рангирањето , после победата на 
Мастерс во Синсинати над  Џон Изнер.
Успесите во и надвор од терените не 
се само во неговите победи и титули 
добиени досега, но и во нивните други 
вредности. Затоа тој стана социјален 
феномен и икона во 21 век.

- На 15 годишна возраст,  тој стана  
најмладиот играч  во историјта кој освои 
меч во официјалниот турнир на АТР.

- На 11 Јули 2008 година, Астрономската 
Опсерватотија од Мајорка (ОАМ) го најави  
именувањето на астероидот откриен во 
2003 год. со името на играчот.

- Поглем број од луѓето не знаат дека 
тој е леворак само кога игра тенис. За 
другите активности, како пишување тој е 
деснорак.

- Рафаел Надал има хуманитарна 
фондација што го носи неговото име.

-  Тој е внук на фудбалерот Мигел Анхел 
Надал.

Занимливост
и

РАФА НАДАЛ 
С. Ортигоса

2727



       Обуката се случуваше во Букурешт од 11-13 Август 2013 година. Да 
се пристигне  таму беше одлична авантура, почнувајќи од преминување 
преку граници и чекање на автобуски, но се разбира поминување на тие 
часови со прекрасни луѓе.
 На оваа обука имаше учесници од Унгарија, Албанија, Романија и 
Македонија. Имавме можност да дознаеме за секоја од нашите 
организации.

       Темата на овој проект беше да се 
одговори на прашањата за општата 
ситуација во Европа за ситуацијата 
со невработеноста и како младите 
да најдат полесно работа. Целта 
на оваа обука беше да се охрабрат 
акциите и свеста за Европското и 
локалното ниво кај младите. Така да 
луѓето кои ќе пристигнат на пазарот 
на трудот да имаат шанса да ги 

дознаат достапните можности, како да ги подобрат нивните вештини и 
професионализмот.
   Зборувавме за волонтирањето и 
за тоа на кој начин ќе ни помогни во 
нашата кариера. Учесниците имаа 
можност од прва рака да слушнат за 
искуствата од волонтирањето.
Обуката беше интерактивна, имаше 
т и м с к а работа и учење преку 

дискусија.
          Во текот на 
обуката научивме за Youth in Action (Млади во Акција) 
програмата. Дискусиравме како здруженијата за 
млади можат да им помогнат на младите луѓе во 
потрагата за работа и дадовме идеи за тоа како да 
им помогнеме на младите да ја одберат вистинската 
работа. Општо земено ова беше одлично искуство 
во текот на кое научивме, сретнавме нови луѓе и 
посетивме нови места. 

ОБУКА – МЛАДИ И РАБОТА 

К Петкоска28
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1. Очила за сонце или за гледање
Закачалката може да ја користите како место за чување 
на очилата. Улогата ќе биде малку променета но сепак 
наменска. Лесно можете да ја промените улогата на 
закачалката и на интересен начин да ги организирате 
вашите очила. Едноставно е и практично.

2. Накит 
Закачалката исто така можете да ја искористите за чување на накитот. 

Се што треба да направите е да ја одберете онаа која 
ви се допаѓа и која мислите дека убаво ќе изгледа како 
држач за накит и потоа да прицврстите на неа неколку 
мали куки или шајки. Потоа ставете ја на ѕид или на 
друго место по ваша желба и уживајте во вашата нова 
креација.

3. Марами
За да го направите овај држач за марами се ` што ви е 
потребно  е една закачалка и прстени од некоја стара 
завеса за туш. Едноставно поставете ги прстените 
на закачалката и низ секој прстен протнете по една 
марама. Оние што се многу долги најпрвин здиплете 
ги на половина.
 

4. Ремени
Се` што треба да направите е да одберете некоја 

дрвена закачалка и да направите во долниот 
дел повеќе дупчиња во кои ќе поставите мали 

кукачки. Така ќе го добиете новиот држач за ремени кој е 
функционален и пред се, ви заштедува простор. Кога еднаш 

ќе го пробате овај начин на организирање на вашите 
ремени нема повеќе да барате друго решение за нив!

НАПРАВИ САМ
*Нова улога на закачалките*

         
 

М. Аџиоска



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

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.

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!
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