Врз основа на член 15 став 1 алинеја 1 од Статутот на Сојузот на здруженија на
пензионерите на Македонија, Собранието на Сојузот на седницата одржана на
23.12.2021 година донесе

ПРОГРАМА
за работа на Сојузот на здруженија на пензионерите
на Македонија, за 2022 година

I
Со оваа Програма ќе се реализираат активности од областа на пензионерското
организирање значајни за корисниците на пензија во нашата држава. Главен носител
на извршување на активностите е Сојузот на здруженија на пензионерите на
Македонија во соработка со здруженијата на пензионери - членки на СЗПМ.
II
Средствата за реализација на Програмата се обезбедуваат согласно членот 32 и 33 од
Статутот на Сојузот на здруженија на пензионерите на Македонија, планирани со
финансискиот план на Сојузот.
Во реализација на Програмата учествуваат сите комисии и тела на Собранието на
СЗПМ и Извршниот одбор на Сојузот.
III
Со програмата на Сојузот се опфаќаат целите и дејностите утврдени во членот 11 од
Статутот на Сојузот на здруженија на пензионерите на Македонија како и задачите
утврдени и во други акти донесени од органите и телата во Сојузот.
IV
Основни принципи врз основа на кои се заснова Програмата односно активноста на
СЗПМ е слободно искажување и промовирање на своите ставови и мислења за
прашања од интерес на корисниците на пензија, поведување на иницијативи и активно
учество во градење на јавното мислење и креирање на политиките.
При спроведување на Програмата се имаат предвид и принципите на: остварливост,
промоција, одговорност, инклузивност, оптимизација и друго.
За поефикасно спроведување на задачите од оваа програма може да се подготвуваат и
оперативни програми.
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За успешна реализација на Програмата ќе се остварува соработка со соодветните
државни органи, ЗЕЛС, Црвениот крст, Ајде Македонијо и други невладини и
непартиски асоцијации и фондации.
V
Во 2022 година Сојузот на здруженија на пензионерите на Македонија, како невладина,
непартиска и мултиетничка асоцијација самостојна во организирањето и
остварувањето на целите, интересите и дејностите ги планира и ќе ги реализира
следните активности и задачи:
- Како една од основните цели и задачи на СЗПМ утврдени во Статутот е
следење и проучување на остварување на уставните и законските права на
корисниците на пензија. Се работи за темелни уставни вредности кои се однесуваат
на граѓаните на Република Македонија вклучувајќи ги и корисниците на пензија како што
е почитување на личноста, обезбедување пристојна егзистенција за сите лица кои
немаат доволно средства за живот, почитување на човечкото достоинство врз основа
на принципите на еднаквост и солидарност, со поставување на поединецот пензионерот во средиште на вниманието.
-Заштита на стекнатите права од пензиското и инвалидското осигурување како и
унапредување на правата на идните пензионери е континуирано во фокусот на
Сојузот и неговите органи. Во својaта работа Сојузот постојано го следи остварувањето
на стекнатите права од пензиското и инвалидското осигурување како во однос на
редовна исплата на пензиите така и грижа за нивно редовно усогласување. Во 2022
година ќе продолжи заложбата на СЗПМ со барање во формулaта за усогласување на
пензиите да се вгради и просечната плата на вработените во Републиката и пензиите
да се усогласуваат со дел од просечната плата и со дел од порастот на платите и
трошоците на животот односно да се земе предвид поповолниот процент. Исто така, се
предлага и дополнително усогласување на ниските пензии без засметување во
висината на пензијата. Ова е од причини да не се наруши соодносот на пензиите
според вложениот придонес и одбегне настапување на евазија од плаќање на
придонесот за пензиското и инвалидското осигурување.
- Во 2022 година повторно во фокусот е донесување на Законот за пензионерско
организирање. Се имаше разбирање заради постоење на ковид 19 за застој во оваа
активност но во 2022 година СЗПМ односно сите пензионери вклучени во
пензионерското организирање заслужуваат да добијат официјално мислење по Законот
за пензионерско организирање, кој закон е доставен до надлежните органи.
- Информација за работа на Одборот на Регистрираната организација и
состојбата со членарината и Солидарниот фонд за посмртна помош.
Редовно информирање во врска со работата на Регистрираната организација и
состојбата со членарината и Солидарниот фонд за посмртна помош особено во услови
на пандемија кога е зголемена смртноста на пензионерите и неможноста да се
исплатува посмртната помош во пократки рокови.
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- Прашањето на здравствената заштита е постојано во фокусот на Комисијата за
здравство и социјална политика на Извршниот одбор на Сојузот. Во 2022 година ќе
се следи извршувањето на барањето за целосно ослободување од партиципација за
здравствените услуги (прегледи, дијагностички испитувања и болничко лекување на
корисниците на пензија) како и предлогот ослободување од партиципација за
болничко лекување на корисници на пензија од 14.600 ден. да се зголеми на 18.000
денари.
Продолжува значајната активност во 2022 на СЗПМ за адаптација и пренамена на
делови од неискористениот простор во општите болници во геронтолошките одделенија
за потребите на старите лица. Во 2022 година СЗПМ ќе го следи предлогот за измена
на Законот за здравствено осигурување со цел децата на корисници на пензија да
остварат право на боледување за нега на нивните стари и болни родители – корисници
на пензија како и други проекти од значење за корисниците на пензија.
Комисијата за здравство ќе побара Информација од институтот за јавно здравје за
здравствената состојба на пензионерите над 65 години, вклучувајќи ги и податоците за
смртноста од ковид19.
Исто така се бара и проширување на Позитивната листа со поквалитетни лекови,
финансирани со средства од Фондот за здравствено осигурување на Македонија.
- Иако е пандемија СЗПМ ќе даде поддршка на мерки за подобрување на
животниот стандард на пензионерите како што се: бесплатна бањска рекреација,
бесплатен автобуски и железнички превоз, намалени цени на културни настани и сл.
Проектот бањско-климатска рекреација се предлага да се реализира и во услови на
пандемија кој функционира во соседна Република Србија, со сите мерки на заштита. Во
контекст на подобрување на животниот стандард на пензионерите ќе биде и
поддршката од СЗПМ на проектот за обезбедување храна на пензионери со пониски
пензиски примања. За одбележување е потребата од доследна примена на
Меморандумот за соработка со граѓанската организација „Ајде Македонија“ за
обезбедување на донирана храна за пензиoнери на кои тоа е најпотребно.
- Следење и ангажирање за изградба на пензионерски и старски домови и дневни
центри за престој на пензиoнерите кој пакет на активности се постојана задача и
Сојузот и понатаму ќе се залага за изградба на државни пензионерски односно старски
домови каде што сместувањето ќе одговара на пензиoнерскиот стандард. Во 2022
година ќе се следи извршувањето на заклучоците по Информацијата за старските
односно пензионерските домови, донесена во 2020 година од органите на СЗПМ. Во тој
контекст ќе продолжи активноста на враќање на пензиските објекти на здруженијата на
пензионери, бидејќи тие се изградени со средства на пензионерите односно со
придонесот што го уплатувале пензионерите, тогашни осигуреници.
Исто така, во соработка со здруженијата, СЗПМ и Министерството за труд и социјална
политика ќе се согледа и процесот на воведување сервиси за помагање на
пензионерите во домашни услови. Ќе се продолжи активноста на СЗПМ за
зголемување на контролата во приватните установи каде се сместени пензионери како
и на утврдување на максимална и минимална цена во овие установи.
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- Информација за имплементирање на Пензионерската социјална карта во ЗП
Битола, М. Каменица и Валандово. Информациите ќе имаат цел да се прикаже
достигнатото ниво на активностите за воведување на Пензионерската социјална карта.
Информациите ќе ги подготват овие здруженија.
- Организирање и следење на 26-тите спортски натпревари на пензионерите во
Република Македонија. Во 2022 година спортските активности на регионално ниво ќе
се организираат адекватно на условите предизвикани од ковид 19. Ќе се користи
искуството од 2021 година со определување на спортски дисциплини кои ќе
обезбедат поголем степен на заштита на корисниците на пензија.
- Организирање и следење на 20-тите регионални јубилејни ревии на песни,
музика и игри и Републичката ревија на песни, музика и игри како културна
манифестација од национален интерес за државата. Во рамките на оваа програмска
задача е и разгледување на Извештајот од регионалните и Републичката ревија на
песни, музика и игри со цел натамошно унапредување на овие културни манифестации
соодветни на условите предизвикани од пандемијата ковид 19.
- Регионални состаноци како подготовка за изборните активности за новиот
мандат 2023-2027 година во здруженијата на пензионери и Сојузот како и подготовка на
Препораки кои ќе се достават до здруженијата на пензионери.
- Збогатување на меѓународната соработка, со акцент на соседните држави, како и
продолжување на учество на меѓународниот фестивал Трета животна доба во
Љубљана - Р Словенија и други меѓународни настани доколку се создадат услови.
-Правилник за издавачка дејност и творештво на Сојузот на здруженија на
пензионерите на Македонија
Се оценува за потребно да се подготви општа правна рамка за издавачка дејност и
творештво во кој ќе се утврди политиката на оваа област која ќе одговара на
актуелниот момент на развојот на пензионерското организирање.
-Следење на развојот на волонтерството во остварување на активностите по
здруженија на пензионери и Сојузот
СЗПМ има доставено Проект - Волонтерството во кој се уредени основните прашања
од волонтерската активност согласно со Законот за волонтерство со можност за
приспособување на истиот на можностите и условите во здружението.
- Регионални состаноци на претседателите на здруженијата на пензионери на кои
средби ќе се разгледуваат прашања од заеднички интерес за сите здруженија, членки
на СЗПМ, со натамошниот развој на социјално-хуманитарната страна преку самостојни
и инклузивни активности во соработка со Црвениот крст и други граѓански невладини
организации за помош и заштита на старите лица во нивните домови, како и траење на
работното време во здруженијата на пензионери. Овој вид состаноци се одржаа во 2021
година и се покажаа како корисни за унапредување на заедничката соработка на
здруженијата на пензионери и Сојузот.
4

-Соработка на здруженијата на пензионери со локалната власт
во 2022 година ќе се поддржува соработката со локалната самоуправа со
поднесување на барања и проекти за одобрување на средства за отворање на
пензионерски клубови, заштита на старите лица, помош во организирање на
пензионерски средби и друг вид на активности во насока на здрав и активен
пензионерски живот. Соработката е значајна и заради постоење на нови
градоначалници по општините.
-Вклучување на пензионерите во зачувување на животната средина преку разни
еколошки активности кои ги организираат ЗП, Движењето на екологисти, локалната
самоуправа и др.
-Одржување на работилници за сметководители и дописници на кои ќе се
третираат прашања поврзани со нивнaта работа.
-Одбележување на 20 септември Денот на пензионерите на свечен и достоинствен
начин.
-Информирање и транспарентност во работата на СЗПМ и здруженијата ќе се
остварува со излегување на бесплатниот весник „Пензионер плус“, страницата за
пензионери на албански во весникот Коха, веб-страницата на СЗПМ, објавување на
билтени и брошури како и информирање преку останати медиуми.
VI
Оваа програма ќе се објави во весникот „Пензиoнер плус“ и веб-станицата на СЗПМ.
VII
Програмата на Сојузот на здруженија на пензионерите на Македонија е од отворен
карактер и ќе се менува и дополнува со прашања кои ќе се наметнат со својaта
актуелност.

Декември 2021 година
Скопје

Извршен одбор на СЗПМ
Претседател
Станка Трајкова
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