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Во книгичкава се искористени наши обработки на делата 
на BANKSY. Тој е графити уметник кој со неговите дела се 
бори против консумеризмот, општествените и политички 

неправди. Сметавме дека неговото дело одлично ја 
отсликува филозофијата на „Дај, не фрлај.“

https://www.facebook.com/groups/dajnefrlaj

„Даj, не фрлаj“ 
од Феjсбук група  

до еко-револуциjа!

Идеја, текст и реализација:   
Бранко Прља и 
Владимир Карер



Едицијата „Фактопедија“ е замислена како неформална 
едукација, збирка на интересни факти од светот на 

науката, технологијата, уметноста, екологијата... оние 
нешта кои на уредниците на едицијата им се чинат 

значајни за правилен раст и развој на младите индивидуи 
во едно недоволно развиено и ранливо општество.

Автори кои објавувале во едицијата „Фактопедија“ се Бранко 
Прља, Владимир Карер, Нина Прља, Исак Сима и Берт Стајн. 

Досега се објавени девет книгички за Исак Њутн, Алберт 
Ајнштајн, Стивен Хокинг, Никола Тесла, кинеските историски 
изуми, зачувувањето на околината, за познатите мустаќлии 

кои го смениле светот, за Јуриј Гагарин и за познатите 
филмови 1984-2004.

#1 факт
#2 факт
#3 факт

...

Фактопедиjа



„Дај не фрлај“ започна како Фејсбук група, но таа е 
повеќе од тоа. Се работи за филозофија, движење и 

практично корисна идеја која помага во градење навика 
за подарување и повторна употреба на нештата.  

„Дај не фрлај“ се засновува на довербата на членовите, 
но се стреми да ја изгради довербата во едно ранливо и 

несигурно општество. 

Ако можеме слободно да разменуваме битови и бајти, 
зошто не и материјални нешта?

Вовед



#1 РОДЕНДЕН

Групата „Дај, не фрлај!“ е отворена 
на 25 ноември 2016 година од 

основачите Бранко Прља и Владимир 
Карер. Денот е избран како контрапункт 
на сè она што го претставува тој датум 

- т.н. Black Friday.



#2 МИСИJА

Мисијата е „Да изградиме општество во 
кое подарувањето е примарно, а купувањето 
секундарно. Да ја кренеме довербата меѓу 
луѓето и чувството дека некој што не го 

познаваме, а живее во иста држава со нас, 
навистина се грижи за нас. Да ја урнеме 

потрошувачката парадигма којашто 
владее со сите нас.“
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#3 ИНСПИРАЦИJА

„Сите сме пораснале носејќи облека на 
нашите браќа и сестри, братучеди и синови 
и ќерки на најдобрите пријатели на нашите 
родители. Ако сè уште го практикуваш ова, а 
немаш близок кому би му ги подарил тие 
работи, објави ги во оваа група и подари ги 

некому кому му требаат, а не го познаваш. Ти 
ќе се чувствуваш подобро, и тој ќе се чувствува 

подобро - сите добиваме:)“



#4 ИДЕОЛОГИJА

Mини-анархија, анти-капитализам, кибер-
социјализам, еден експеримент на виртуелно 
општествено уредување. И навистина, тие ги 

поставија правилата, на пр. нема продавање или 
купување, нема рекламирање на приватни бизниси, 
никој не смее да профитира од групата и сè мора 

да биде засновано на желбата да се помогне, да се 
сподели, да се разбере другиот, а народот ја презема 

контролата над овој утопистички проект.



#5 БРОJКИ

Со 50.000 членови (ноември 2021), таа е меѓу 
најголемите и најактивните групи во нашата држава, 

а ако се земе предвид дека станува збор за група 
во којашто членовите не остваруваат профит (не е 

„купи-продај“ – кои се најбројни групи во нашиот 
кибер-простор), ниту се таму заради забава (не 

е група за „фаќање сеир“), туку од алтруистички 
причини и желба да се помогне, групава е уште 

позначајна. Ако практично функционира, дали тогаш 
може да се нарече утопија?



#6 ЕКОЛОГИJА

Со подарувањето развиваме чувство на 
заедништво и се поврзуваме со светот околу 

нас на еден суштински начин. Освен што 
се грижиме директно за луѓето, ние и 

индиректно, учествувајќи во процесот на 
реупотреба и намалена употреба се грижиме и 
за околината, во која живееме -сите заедно!



#7 ДОВЕРБА

Подарувачот, од друга страна, активно учествува во 
градење на една филозофија и пракса на грижа, 
споделување, несебичност и создавање доверба 

меѓу луѓето. Но, и тој што го прима подарокот е 
активен дел од овој систем и придонесува тој да 
функционира, зашто без него подарокот е бесцелен. 

Така кругот се затвора, или подобро кажано повторно 
започнува – придвижен од вителот на технологијата 
што никој не знае каде води, но понекогаш нè носи 

во добри насоки.



#8 СПОДЕЛУВАJ!

Интернетот ни овозможи да споделуваме 
битови и бајти и да бидеме поврзани едни со 
други и со планетата како никогаш досега во 

историјата. Сонот на кибер-панкерите е одамна 
остварен и информацијата е конечно слободна. 

Групата „Дај, не фрлај!“ е само екстензија 
на идејата дека ако можеме слободно да 
споделуваме информации, зошто да не 

споделуваме и материјални добра.



#9 ВЕРБА

Веруваме во колективната моќ и во моќта на 
индивидуата. Веруваме дека секој од нас може да 

го смени светот и сè што му треба е стимулативна 
средина. Средина во која владее страв, разочараност, 
негативизам или недоверба не може да продуцира 
ништо значајно. Потребна ни е доверба, разбирање, 

позитивност за да можеме да преминеме на 
следната фаза од развојот, од егзистенцијални кон 

цивилизациски постигнувања.

Ние веруваме дека групава 
успева да ја пренесе таа идеја 
на нејзините членови и преку 
тоа да даде свој придонес во 

создавањето на таква стимулативна 
средина за индивидуален и 

колективен развој.“



#10 МИСИJA

Сепак, ако сакаме да бидеме конкретни, 
мисијата на групата е: уривање на 

консумеристичката парадигма која 
што владее со модерното општество, 

намалување на отпадот, грижа за 
околината, како и зголемување 
на довербата меѓу луѓето преку 
гореспоменатите механизми.



#11 ОГРАНОЦИ

Идејата на групата е секој подарок да 
биде остварен без размена на парични 

средства. Но, постои проблемот со 
праќањето пратки кон другите градови. 
Основачите предложија членовите да 

отворат сопствени групи во секој град. Веќе 
постојат повеќе од 50 Дај, не фрлај групи. 

Така станавме движење!
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#12 ТЕХНОЛОГИJА

Технологијата на сите им дава подеднакви 
можности независно од тоа каде се 

родени, секако ако имаат основни услови 
за живот. Тоа е реалноста и колку побрзо ја 
прифатиме, толку сме на чекор поблиску до 
индивидуалниот развој и до сознанието 
дека од секој од нас поединечно зависи 

колективното, а не обратно.



#13 МОТИВ

Идеите како „овој народ не го бидува,“ или дека 
нашата природа е да ги злоупотребиме, искористиме 
или измамиме нашите сонародници се лоши. Тие 
се резултат на лошото „програмирање“ од страна на 

тешките времиња кои траат со децении и во кои сме 
принудени да се бориме за егзистенција. Ние веруваме 
дека во основа, како човечки битија, сите сме добри 
и сакаме да живееме во добра и праведна заедница 

со другите луѓе.

моти
в



#14 ГРИЖА ЗА 
ОКОЛИНАТА

Подарувањето не е само чин за грижа за 
другите, туку и за околината. Колку повеќе 

нештата се во употреба, толку помалку 
завршуваат на депониите. Реупотребата 
е побитна од рециклирањето. Да ги 

обновуваме и чуваме предметите кои 
некогаш сме ги купиле, да ги подаруваме 
и да се грижиме за луѓето и за околината.



#15 ПОВТОРНА УПОТРЕБА

Kога подарувате нешто што не ви треба учествувате 
во еден активен процес на повторна употреба на 

материјалните добра. Тоа значи дека користените 
предмети нема да за  вршат на депонии кои ја 

загадуваат природата и се закана по здравјето, туку 
повторно ќе бидат употребени. За колку време едно 
дете ќе износи едни патичиња пред тие да станат 
мали? Не многу долго и тие не треба да завршат во 
канта, туку да ги носи некое друго дете. Тоа е само 

еден пример, а има многу други. 
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#16 РЕЦИКЛИРАJ!

Но, некои работи не може да се подарат, зашто се 
дотраени или се потрошен материјал. Тоа се работите 

кои ги полнат нашите кеси за ѓубре. Но, и тука 
можете да направите нешто за околината и за себеси. 
Селектирајте пластика, лименки, хартија, стакло... 
сè за што има посебни контејнери, зашто така овие 

работи повторно ќе се употребат и нема да се најдат на 
депониите. Така се заштитувате себе си и станувате дел 

од еден систем на обнова. 
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#17 АНТИКОНСУМЕРИЗАМ

Нашата примарна цел е да изградиме култура 
на подарување, со што би сакале да се намали 
консумеристичкото однесување, но не само 
во буквална смисла. Што значи да се биде 

потрошувач? Тоа е оној којшто пасивно купува 
и не размислува за последиците на тој чин врз 
околината. Под „околина“ ја подразбираме 

природата, но и луѓето и просторот за живеење.



#18 КУЛТУРА

Подарувачот, од друга страна, активно 
учествува во градењето на една филозофија 

и пракса на грижа, споделување и 
несебичност. Но, и тој што го прима 

подарокот е активен учесник во овој систем 
и придонесува тој да функционира, зашто 
без него подарокот е бесцелен. Се работи 

за двонасочен систем на „фидбек“. Затоа 
подарувајте, барајте и градете доверба.



#19 ДОМ

Да се грижиме за другите и за околината како сето 
тоа да е дел од нашиот дом. Дома не фрламе ѓубре 

на под, зошто би фрлале на улица? На сопствените 
деца им даваме сè што им треба, зошто не и на 
другите деца ако имаме вишок или нешто што 
не ни е веќе потребно. Тоа важи и за многу други 
ситуации. Никој нема да ве осуди ако побарате, 
напротив ќе ве пречека со радост и желба да ви 
подари наместо предметот да го фрли во ѓубре. 

Подарувањето е убаво, а споделувањето уште поубаво!



#20 ПРАВИЛА, ПРАВИЛА...

НЕ се подаруваат парични средства, недвижнини 
или возила, храна, лекови и други медицински 

помагала (на пр. инхалатори), како и сè 
друго што има рок на траење. НЕ е дозволено 

рекламирање производи или продавање, 
размена или трговија од кој било вид или 

препорачување места за купување на производите. 
НЕ е дозволено споделување постови за 

подарување објавени во огласници или други 
профитабилни групи.



#21 ХУМАНОСТ

„Дај, не фрлај“ е идеја која функционира, 
со потенцијал да стане движење. 

Основачите ги повикаа сите да отворат своја 
група која би функционирала локално, 
за да се избегне потребата од плаќање 
транспорт. Досега има десетици вакви 

групи низ цела Македонија, и секоја од 
нив е независна од матичната група. 



#22 ЧЛЕНОВИ

Неприкосновено право на секој член 
е да реши кому ќе подари. Никој не 

може, не треба и не смее да му влијае 
врз одлуката. Обврската на примателот 

е да го почитува дарителот, да се 
држи до договореното и да го затвори 

кругот на доверба за да може да 
отпочне нов.



#23 ДРУГИ ГРУПИ

„Дај, не фрлај,“ се залага за реупотреба и таа е 
основа на групите:
• Не фрлај, не загадувај (за селектирање и 
рециклирање)
• Еколошко, евтино, ефикасно (замена на штетни 
материјали со еколошки и органски)
• Кеса, не благодарам. Торба си носам“ 
(намалување на употребата на пластиката)



#24 ИДНИНА

„Дај, не фрлај!“ е неформална група, 
не е организација, не прибира ништо за 
себе, ниту профитира од размената меѓу 

членовите. Таква била, е и ќе остане. Никој 
не ја финансира, ниту тоа ќе се смени. Сè 
што се подарува е меѓу членовите, тоа е 
нивно право, одговорност и обврска, кон 

самите себеси и нивните сограѓани.



#25 ЗА КРАJ,  
НОВ ПОЧЕТОК!

„Ние го разбираме светот како поле за соработка и 
размена на секакви добра меѓу народите. Без разлика на 
вера, народност, пол и уверинија, не можејќи веќе да 

ја трпиме тиранијата на жедните за профит и гладните 
за човечко достоинство, нас и вас да нè дотераат до 

питачки стап и нашата мила и богата земја Македонија 
да заприлегат на пуста пустиња, денеска дигнавме глава 
и решивме со подарување и доверба да се бориме и да 

изградиме подобро општество за сите!“
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Бранко Прља и Владимир Карер се основачи на „Дај, не фрлај“. 
Групата во нејзиното постоење сменила повеќе админи и 
модератори, но особен придонес од нејзиното основање 
(па дел од нив и до денес) дадоа Слаѓана Груева Стојановска, 
Елена Трајкоска, Тимурленк Чековиќ, Нада Јовчевска (Nadin 
Ilieaux) и Дафина Николовска. Подоцна се приклучија Соња 
Митриновска-Боева, Рашела Лозановска и Ивана Талеска кои 
се грижат секојдневно групата да функционира правилно. 

Сепак, тимот отсекогаш потенцираше дека членовите се 
тие од кои зависи групата и кои ја одржуваат, па среќни 
50.000 членови на 26 ноември 2021 година - 5 годишнината 
на групата, и само напред!

Содржина Тим
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Досега објавени книгички во едицијата „Фактопедија“:
#1 Необични факти од животот на Алберт Ајнштајн
#2 Необични факти од животот на Никола Тесла
#3 Јаболкото на Њутн
#4 Неверојатниот живот на Стивен Хокинг
#5 Made In China – Кинески изуми
#6 25 факти за аерозагадувањето...
#7 Мустаќлии кои го смениле светот
#8 Вселенскиот пионер Јуриј Гагарин
#9 „Од кој филм беше?“ – 150 сцени од филмови
#10 99.9 тотално забавни и сосема бескорисни факти...
#11 Забавни факти за диносаурусите...
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