
Заедно здружени и организирани, со цел да се справуваме со предизвикот кој ни се задал во 
нашите животи, а со искрена и светла намера да споделиме искуства и мака, да се бориме да 
не се шири неболната болест, за да има идни здрави генерации кои нема да бидат благи и 
шеќерни, како и нас, за да има се помалку лица со Дијабетес. Најмногу од се не води идејата 
да го спречиме масовниот „тивок убиец„ Дијабетесот, ние здруженијата на лица со дијабетес, 
во нашиот сојуз, преставувајќи се како семејство, посветено изјавуваме дека нас ќе не водат 
следните 

 

ГЕНЕРАЛНИ ВРЕДНОСТИ ЗА РАБОТА 

НА СОЈУЗОТ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ДИЈАБЕТИЧАРИ НА МАКЕДОНИЈА 

 

 

 Ние сме светот на дијабетесот без ароганција. 
 

 

Чесност: ние, сме за вистината, реалииација на нашите ветувања се приоритет број 

еден.. Ние ќе се придржуваме кон доверливоста и почитување на приватноста на 

другите. 

 

Сочувство: ние  се однесуваме со емпатија и без предрасуди, почитувањето на маките 

на другите, и се водиме со нашата емпатија во акција. 

 

Интегритет: ние ги поддржуваме  нашиот етички код, одржување на високи стандарди 

на личното однесување и вградување на нашите вредности во нашата организациските 

политики, постапки и однесување. 

 

Солидарност: ние ќе се поддржуваме еден со друг во рамките на глобалната заедница 

од дијабетес.  

 

Креативност: ние сме постојано флексибилни, бараме иновативни и алтернативни 

идеи, сме подготвени да се соочиме со предизвикот на  конвенционалната мудрост и ги 

искористуваме можностите што се појавуваат. 

 

Културната чувствителност: ние ќе ја почитуваме и вредноста на сите култури и ги  

признаваме  човековите права на сите луѓе. Дијабетес не прави разлика меѓу културите 

и ниту ние можеме. 

 

Соработка: ние го охрабруваме отворениот дијалог и слободата на изразување. 

Соработка е нашиот стил на работење.  

 

Прифаќање на ризик: ние сме  смели, сите сме различни, си поставуваме амбициозни 

цели и   ги прифаќаме ризикот при заштита на нашата организација. 

 

Независност: ќе ја задржиме нашата независност и не сме и не може да бидеме 

заложници на која било друга организација, институција, претпријатие и партија. 

 

Истрајност: ние овозможуваме за другите, никогаш не заборавајќи дека сите што го 

правиме е за доброто на луѓето со дијабетес. Ние прифаќаме да учиме од нашите 

грешки.   

 


