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Национална спортска федерација на глуви на Македонија(НСФГМ),за разлика од
предходните години,кога спортот на глуви,беше приоритет во програмата за
работа,оваа година приоритет ќе биде,овозможување на глувите лица да
спортуваат.
На тој план во соработка со Национална федерација за спорт ирекреација на
инвалиди и Собрание на град Скопје,од почетокот на 2015 год. на глувите
спортисти и рекреативци,ќе им биде овозможено трипати неделно да користат
повеќенаменски сали за спортување.
Покрај постоечките спортови,футсал,бадминтон,пинг понг,стрелаштво,глувите
спортисти и рекреативци ќе може да спортуваат и во ракомет,одбојка,кошарка,
фитнес,теретана и др.
НСФГМ својата енергија и знаење ќе ја насочи во информирањето на јавноста
преку медиумите за спортскиот придонес што гo даваат глувите спортисти во
републиката и на меѓународен план.
Посебен акцент ќе се стави на
неучествувањето на глувите спортисти во спортските клубови со здрави лица,
поради вештачките бариери кои ги создаваат поединци и нивниот однос кон оваа
категорија на спортисти со инвалидитет.
Покрај спортските активности НСФГМ,во 2015 г. на своите државни првенства
(дводневни,тродневни), со стручен кадар ќе врши едукација на спортистите околу
употреба на стимуланси, допинг, дрога, алкохол и други негативности во спортот.
Со Агенцијата за млади и спорт на РМ во тек на 2015 се планира во
училиштата за глуви во Битола и Скопје, да се одржат предавања за
значењето на спортот и можностите кои произлегуваат од постигање врвни
резултати,како и за рекреативниот и масовниот спорт.
Преку Националната спортската федерација на глуви на Македонија, глувите
лица ќе можат да се организираат во систем на натпревари,во повеќе спортови и
спортски дисциплини. Соработката со сродни федерации и организации,на
рамноправен основ.Со што се избегнува добрата волја на одредени организации
кои ги диктираат правилата и бројот на глувите спортисти, како и вклучување на
глувите спортисти во системот на натпревари со здрави спортисти,како во
тренажниот така и во натпреварувачкиот систем.
Со донесување на Законот за употреба на знаковиот јазик,во 2009 г. повеќе не
ќе може одредени спортски федерации да ги одбиваат глувите спортисти со
образложение дека неможат да се разберат,туку ќе бидат обврзани да им обезбедат
толкувач.
За 2015 г. предвидени се 3-4 седници на Извршниот одбор,за реализација на
програмските активности и внесување на нови содржини.Како и две Собранија на
НСФГМ во фебруари и октомври.
Врз основа на Статутот на НСФГМ,комисиите задолжително ќе мораат да се
состанат 1-2 пати годишно, а по потреба и повеќе пати.
.

Соработка со опшинските здруженија
За спроведување на своите програмски задачи,како и организирање на
спортски манифестации и натпревари, неопходна е координација со базата, која
преку општинските и регионални натпревари ќе ги организира глувите
спортисти,за учество на државните првенства.
Спортската федерација на глуви организирана е во 16 општински
здруженија на глуви на административен план,со секретар,претседател и извршни
одбори,кои според Статутот ги вршат и задачите на спортски план.
Здруженијата на спортски план се поделени во пет региона:
o во првиот регион:Скопје-како најмасовна организација
o во вториот регион:Тетово, Гостивар, Кичево и Дебар
o во третиот регион:Прилеп (М.Брод), Битола (Ресен), Охрид и Струга
o во четвртиот регион :Гевгелија, Кавадарци (Неготино), Велес и
Куманово
o во петиот регион:Струмица (Радовиш), Штип, Кочани и Св.Николе
Спортската федерација ќе ја координира целокупната работа на
општинските здруженија,бидејќи се работи за нов систем на организирање.
Исто така посебен акцент ќе се стави на едукација на постоечкиот кадар, за
поуспешна реализација на програмските задачи.
НСФГМ посебна препорака ќе им даде на општинските сојузи за нивно
поактивно учество во локалната самоуправа, за обезбедување на средства за
организација на спортски активности на општинско ниво.
Во соработка на НСГНРМ,ќе се превземат мерки за зајакнување на
општинските здруженија кои последните години немаат никакво учество во
системот на натпревари,пред се во здруженијата во Штип,Прилеп,Велес и
Струмица.
Соработка
Спортската федерација на глуви на Македонија својата соработка ќе ја
насочи,кон сите сродни организации.Како приоритети,би биле:
- Агенција за млади и спорт на РМ. –
- Сојуз на спортски федерации на Македонија
- Национален сојузот на глуви и наглуви на Македонија со кои на
заеднички план ќе се организираат заеднички масовни спортски манифестации и
подршка,за спроведување на програмските задачи.
- Национална федерација за спорт и рекреација на инвалиди на
Македонија
- Национален совет на инвалидските организации на Македонија.
- Националното координативно тело за изедначување на правата и
можностите на лицата со инвалидност во РМ,
Спортската федерација на глуви ќе соработува и со други спортски
федерации со кои има заеднички интерес на спортски план.

Во тек на годината ќе ја продолжи и зајакне својата соработка со:
- Фудбалската федерација на Македонија,
- Пливачка федерација на Македонија,
- Атлетска федерација на Македонија,
-Бадминтон федерација на Македонија,
- Спортското друштво на глуви Слобода
- Планинарското друштво на глуви Скопје 63
- Центар за образование и рехабилитација Кочо Рацин - Битола
-Центар за образование и рехабилитација Партенија ЗографскиСкопје.
Организирање на државни првенства
НСФГМ во 2015 година ќе го продолжи организирањето на државните
првенства.
Државните првенства ќе се организираат, по пат на квалификации преку
општинските и регионални натпревари.
Календарот на натпревари,дополнително ќе биде прилог на програмата,а
истиот ќе се реализира во зависност од обезбедените финансиски средства.
Футсал
април 2015
24-то државно првенство во футсал-мал фудбал-Кавадарци
-16 екипи поделени во региони,финале 4 екипи
-ревијален натпревар пред финалето (ФК на глуви Слобода)
-ревијален натпревар жени
-ревијален натпревар на ветерани
Младински куп на играчи до 21 год.-4 региони
Број на учесници околу 200
Атлетски крос
октомври 2015
По повод денот на глуви. Носител на натпреварот Градска организација на
глуви Скопје, со учесници на спортисти од целата Република.
Број на учесници околу 100

Пливање
Јуни 2015
Носител на манифестацијата Здружение на глуви Охрид.
Број на учесници околу 50

Столни тенис
во договор со НФСРИМ 2015
Државно поединечно првенство, 5 региона.Битола
Завод за рехабилитација на деца со оштетен слух Кочо Рацин
- мажи 16 финалисти
-жени 8 финалистки
Број на учесници околу 80
Стрелаштво-воздушна пушка-пиштол
во договор со ФСРИМ 2015
- Државно првенство, поединечно, 5 региона
-мажи 16 финалисти
-жени 8 финалистки
Број на учесници околу 100
Пикадо
Јануар 2015
-

Државно првенство во машка и женска конкуренција
Број на учесници околу 70

Спортски риболов
во организација на НСГНРМ 2015
- Државно првенство,носител Здружение на глуви Дебар.
Број на учесници околу 30
Куглање
Април 2015
2-ро државно првенство, носител Кугларски клуб на глуви Слобода
Број на учесници околу 30
Шах
во договор со НФСРИМ 2015
10-то државно првенство во машка конкуренција-екипно 12 екипи
12-то државно првенство во машка конкуренција финале 12 шахисти
4-то државно првенство во женска конкуренција финале 8 шахистки
Број на учесници околу 80
Кошаркашки камп-државно првенство во баскет и одбојка-мажи и
жени
Јули 2014 во организација со НСГНРМ

Носител НСФГМ

Број на учесници околу 120

Багминтон
Март 2014
Училиште на глуви Кочо Рацин-Скопје
Број на учесници околу 40
На овие спортски манифестации се очекува активно учество (спортисти,
организатори и волонтери) да земат преку 450 глуви лица.
Програмска цел
Основна цел на програмата е анимирање на глувите лица,пред се
младите,кои преку спортските содржини ќе го истакнат својот потенцијал.
За нејзина реализација потребно е целата база на организации,преку
општините,активно да работи на планот на омасовувањето на глувите
спортисти,преку своите програми.Во никој случај несмее да се дозволи,спортот да
се организира стихијно,како што беше во изминатите години.Со јака база ќе
произлезат и спортисти,кои ќе можат,достојно да ја претставуваат нашата држава
и на меѓународен план.
Посебно треба да се следи развојот на младите спортисти,уште од раното
детство, па преку специјализираните установи за образование на глувите деца,пред
се ЦОР Кочо Рацин во Битола и средното образование ЦОР Партение Зографски од
Скопје.
За разлика од здравите лица,каде вратите на клубовите и спортските
објекти,ширум им се отворени,кај глувите лица се јавува тој проблем,поради
јазичните бариери.Глуво лице да успее во некој клуб,би требало да постигнува
натпросечни резултати,да се вклопи во некоја просечна екипа.
Од таа причина,постои потреба од организација на спортови,која ќе ги
задоволи,сите афинитети на глувите лица,во спортовите за кои имаат
предиспозиции.
За реализација на приоритетниот дел од програмата,неопходна помош ќе
биде потребна од Агенцијата за млади и спорт.
НСФГМ ќе направи напор за секој спорт предвиден во програмата да најде
спонзор (државни првенства-европски првенства).
За реализација на целокупната програма за 2015 год.финансиски
средства се планираат:
- Донатори,спонзори,НФСРИМ,НСГНРМ,Агенцијаза млади и спорт и
други извори.

Оваа Програма,може во текот на годината да се дополнува и со нови
содржини во зависност од афинитетите за организирање на нови облици на
натпреварувања, како и меѓународниот календар за спортски натпревари.
За нејзина целосна реализација,потребно е обезбедување на финансиски
средства, кои ќе се планираат со финансов план за 2015 година.
Претседател на ИО НСФГМ
Тихо Русовски

