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на пензионерите
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ДРАГИ АРГИРОВСКИ, ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СЗПМ, ЗА 2013-ТА

Година за историјата
Аргировски со наградата „11 Октомври“
Годината што измина за Сојузот на здруженијата на пензионери на Македонија
според постигнатите резултати во меморијата на многумина ќе биде година за паметење, бидејќи сите активности и задачи што
беа планирани за четиригодишниот мандат се остварени за три години. Посебно
од историско значење е што е постигната
забележителна раздвиженост на пензионерите на полето на културните и на спортските дејности, на пикник-средбите и екскурзиите, на многуте секојдневни дружења во клубовите на пензионерите и слично, во кои во 2013 година учествуваа над
300.000 припадници на оваа популација.
Сето ова претставува европски рекорд.
Анализите покажуваат дека благодарение
на воспоставените партнерски односи на
СЗПМ со Министерството за труд и социјална политика и со Владата на Република
Македонија е унапредена меѓусебната соработка за подигање на животниот стандард на пензионерите и нивното учество
во социјалниот живот. Минатaта година,
покрај редовното усогласување на пензиите, се изврши и дополнително зголемување од 5 отсто, со што пензионерските примања се зголемија за 6,9 отсто. Така, од
2006 година досега вкупното зголемувањето на пензиите изнесува 54 отсто. Просечната пензија ја достигна сумата од
11.833 денари, а соодносот на просечната плата со просечната пензија од 49 се
искачи на 56 проценти. Ова е уште позначајно ако се знае дека во сите соседни земји, меѓу кои и членки на ЕУ, поради економската криза дојде до значително намалување на пензиите и на споменатиот сооднос, а истовремено ги зголемија старосните граници за пензионирање. Во овој пер-

Според сите активности и
резултати, 2013-та може да
се смета како најуспешна
година во долгогодишната
историја на Сојузот на
здруженијата на пензионерите на Македонија. Покрај
редовното усогласување на
пензиите, минатaта година
се изврши и дополнително
зголемување од 5 отсто,
со што пензионерските
примања се зголемија
за 6,9 отсто. Така, од
2006 година досега
вкупното зголемување на
пензиите изнесува 54 отсто
иод во Република Македонија се оствари
зголемување на вработеноста, така што
соодносот на еден пензионер се покачи
на 1,8 осигуреник, што, исто така, е поповолно во однос на другите земји од опкружувањето.
ТРАЈНО СМЕСТУВАЊЕ
По својата значајност за обележување
е и тоа што, по барање на извршниот одбор на СЗПМ, Владата на Република Македонија на 21.12.2013 година донесе одлука да ни се дадат на трајно користење

без надоместок 161 квадратен метар на
10. кат во зградата на МРТ. Со ова значително ќе се подобрат и поевтинат условите за работа на сојузот, бидејќи досега за
користење на просториите од околу 90 квадратни метри во ССМ сојузот плаќаше голем надоместок. Овој потег на Владата за
СЗПМ е од историско значење, бидејќи
првпат во 68 години од формирањето оваа
најмасовна и многу активна невладина,
неполитичка, непрофитна мултиетничка
организација доби простории на трајно користење. Факт е дека оваа организација
со 250.000 члена целосно го заслужува
овој потег, дотолку повеќе што за време на
транзицијата државата од СЗПМ презеде
четири пензионерски дома во Скопје.
Значајно е и тоа што од почетокот на
минатата година сите пензионери што имаат примања под просечната пензија, а тоа
се над 160.000 старосни, семејни и инвалидски пензионери, добија право на бесплатно болничко лекување. Со поддршка на
СЗПМ четврта година по ред продолжи и
реализирањето на проектот „Бањска климатска рекреација на корисници на пензија“. Исто така, голем број пензионери го
користат и правото на бесплатен автобуски превоз во Скопје, Битола, Прилеп, Велес и во некои други градови. Сите овие
проекти придонесуваат не само за подигање на животниот стандард на пензионерите туку и за нивно подобро живеење во
третата доба.
МАНИФЕСТАЦИИ ОД
НАЦИОНАЛЕН ИНТЕРЕС
Во организација на СЗПМ минатата година успешно се одржаа 11. фолклорни

Спортската олимпијада во 2013-та предизвика огромен интерес

По десет години пауза со свој член во управниот одбор на ПИОМ
На повисоко ниво е остварена соработка со Фондот на ПИОМ, во чиј управен одбор, по десетина години пауза, од 1
октомври 2013-та СЗПМ има повторно свој член. Со тоа сојузот активно се вклучува во утврдувањето на заедничките активности за подобрување на стандардот на пензионерите и кон заштитата на правата и интересите на корисниците на пензија. Во завршна фаза е проектот за средување на членството по здруженија и општини. Меѓу повеќето постигнати резултати
и активности секако за обележување е завршувањето на проектот за средување на архивата на СЗПМ. Благодарение на
целото раководство на сојузот и на стручните лица од Архивот на Скопје, архивскиот материјал собиран со години, сега е
уредно среден и дефиниран според Законот за архивирање на Република Македонија. Наредна фаза е сето тоа да се забележи во електронска форма и да стане архива, како што F прилега на една голема и значајна популација. Сето ова е уште
еден доказ дека сегашното раководство на сојузот е активно на секој план и е во чекор со современите европски текови.

Пензионерите од групата „Серенада“ од Карпош ја негуваат убавата песна
ревии. Најпрвин во Гостивар, Охрид, Делчево, Радовиш, Велес и во Кисела ВодаСкопје се одржаа шесте регионални ревии, на кои учествуваа ансамбли и пејачки групи од рекордни 47 здруженија на пензионери, а најдобрите од најдобрите многу успешно и квалитетно се претставија на
Републичката ревија на песни, музика и
игри што се одржа во Универзалната сала
во Скопје пред 1.500 посетители. На овие
ревии се афирмираа староградскиот фолклор, изворното творештво и македонскиот културен идентитет. Тоа придонесе Министерството за култура, Републичката пензионерска ревија на песни, музика и игри
и шесте регионални ревии да ги прогласи
за манифестации од национален интерес
за културата на нашата држава. Републичката фолклорна ревија на пензионерите
се одржа под мотото „Скопје се сеќава“, по
повод одбележувањето на 50-годишнината од скопскиот земјотрес, за што СЗПМ доби благодарница од градот Скопје и од Универзалната сала.
И не само тоа. Минатата година пензионерите значително ги зголемија посетите на театарските и на другите претстави
во културните институции во нашата земја, благодарение на попустот од 50 отсто на
цената на влезниците, што за пензионерите го овозможи Министерството за култура на Владата на РМ. Патем да споменеме дека на овој начин при крајот на 2013
година околу илјада пензионери од Скопје, Куманово и од Велес, свечено облечени како за најголем празник, ја гледаа култната претстава „Вечната куќа“ во новиот
театар во Скопје и беа воодушевени од целокупниот амбиент. Забележително беше
и учеството на СЗПМ на 13. Меѓународен
фестивал за трета животна доба во Љубљана, Република Словенија, на кој, покрај официјалнисредби,успешносепретставифолклорниот ансамбл на ЗП-Тетово.
Минатата година мина и во знакот на
18. пензионерски спортски натпревари,
масовна спортска манифестација со богата и успешна традиција. Во знак на полнолетството на игрите, СЗПМ организираше осум регионални натпревари во Гази
Баба и Карпош-Скопје, Битола, Струга, Неготино, Кратово, Радовиш и во Виница. Републичката манифестација се одржа во
Штип, со рекорден број учесници и натпреварувачи, создавајќи во здраво тело, здрав
дух, но и дружење и соживот. Создадени се
и нови вредности со вистински рекреативни доживувања на масовните и добро организирани пензионерски пикник-средби
во Ораовица кај Радовиш, во Лесново кај
Пробиштип, кај манастирот „Св. Пантелејмон“-Кочани, во Стар Дојран, Пелинце кај

Куманово, Еленец кај Македонска Каменица, Сарај во Скопје и други. Сето тоа беше успешно следено од гласилото на СЗПМ
„Пензионер плус“, од осовремената вебстраница, како и од повеќе национални и
локални медиуми. Минатата година значително е подобрена и соработката со ССМ
и Црвениот крсткако и на здруженијата на
пензионерите со локалните самоуправи,
така што се отворени повеќе нови клубови за дневен престој на пензионерите, каде што тие се дружат и благовремено и точно се информираат, играат шах, домино
или табла, со што успешно ги надминуваат самотијата и депресијата. Според сите
активности и резултати, 2013 година може да се смета и како најуспешна година
во долгогодишната историја на Сојузот на
здруженијата на пензионерите на Македонија. Поради сето ова и поради моето
лично максимално залагање и придонес
во 2013 година добив две значајни признанија за паметење. Во почетокот на годината за придонесот во афирмацијата на
Република Македонија од редакцијата на
„Нова Македонија“ и од читателите на овој
прв македонски дневен весник бев прогласен за личност на 2012 година, со свечено врачување на признанието и статуетка паун. Како круна на мојот вкупен ангажман ја добив и престижната највисока
државна награда „11 Октомври“ за 2013
година за животно дело од јавен интерес
на Република Македонија во областа на
новинарството и публицистиката. Овие
признанија се голема сатисфакција за успешно вложениот труд и ангажираност и
ме прават особено горд како прв човек на
сојузот, бидејќи оваа награда во исто време е и признание за сите пензионери-членови на сојузот.
Сите овие убави успеси го трасираат
патот на сојузот за нови постигања и во
2014 година, која според усвоената програма е прогласена за година на солидарноста. Покрај традиционалните активности, посебен приоритет ќе му се даде на
развојот на социјално-хуманитарните цели, а е зацртана и нова динамика во ширењето на позитивната енергија во интерес на сегашните и идни пензионери. Постои реален оптимизам во 2014 година
да биде донесен новиот закон за пензионерско организирање во Република Македонија и да почне изградбата на нови
домови за пензионери и стари лица. Истовремено ќе се поддржуваат и ќе се поттикнуваат сите активности за подобрување на условите за достоинствена старост,
за здраво и активно стареење, бидејќи
пензионерите и сите стари луѓе во државата го заслужуваат тоа!
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ЗП-КУМАНОВО

ЗП-Куманово секоја година во последната среда од декември ја одржува
традиционалната новогодишна забавно-спортска вечер. Оваа година забавата ја отвори потпретседателката на
собранието и ИО на ЗП-Куманово, Љубица Кузмановска, која ги поздрави
присутните и им посака добро здравје, долг и среќен живот. На присутните
им се обрати и ги поздрави претседателот на ЗП-Куманово, Спирко Николовски, кој им ги честита новогодишните и божиќните празници.
Краток осврт на зацртаната и реализирана програма за 2013 година поднесе претседателот на комисијата за
спорт, одмор и рекреација Русомир Јаневски.
Потоа беа прогласени најуспешните спортисти и спортски работници во
2013 година. Најдобар пензионерспортист во ЗП-Куманово е Моме Цветановски, освојувач на златен медал
на 18. РПСНИ во Штип во трчање на 80
метри до 60 години. Најдобар спортистпензионер преку Општинскиот сојуз на
спортови е Влатко Спасовски, освоју-

vidici

^etvrtok, 16.1.2014

Поефикасна соработка со СЗПМ
за подобар стандард на пензионерите

вач на златен медал во тробој. За најдобра екипа е прогласена машката екипа во пикадо, освојувачи на златни медали: Стојан Богоевски, Мирко Ралиќ,
Русан Дичевски, Ѓоко Тасевски. Дипломи добија и: Срѓан Христовски, Милисав Серафимовски, Милорад Стојмановски, Круме Паневски, Стефан Илиевски, Јасмина Тодоровска, Блажо Станојков, а подарок добија најстариот натпреварувач, учесник на Републичките
натпревари во шах, Јанинка Костадиновска, и Елена Апостоловска, ветеран,
освојувач на 11 медали во фрлање ѓуле. За најуспешни спортски работници
беа прогласени: Милорад Ивановски,
Љубица Кузмановска, Русомир Јаневски, Милисав Серафимовски, Ѓорѓи Димитровски, а за најуспешен тренер беше прогласен Русомир Јаневски, тренер, судија и одговорен за пикадо. Благодарница добија и сопственикот на ресторанот „Грација“, Влајко Стојчевски,
и Здравко Петковски, претседател на
републичката комисија за спорт, за посебен придонес во развојот на спортскиот живот на пензионерите.
На забавно-спортската забава присуствуваа над 400 пензионери.

Изминатиот период Министерството за труд и социјална политика и
Владата на Република Македонија беа
посветени на развојот и на унапредувањето на активностите поврзани со
прашања од секојдневниот живот на
пензионерите, како што е унапредување на социјалниот живот, олеснување во пристапот на социјалните
права и соработка преку невладиниот сектор и друго, бидејќи сметаме дека е потребно лицата во третата доба
да водат живот во кој ќе бидат целосно ангажирани нивните потенцијали
и да имаат живот во кој ќе ја добијат
потребната поддршка од општеството, вели министерот Диме Спасов во
новогодишното интервју за весникот
„Пензионер плус“
Една од програмските активности
на Владата на Република Македонија е обезбедување социјална сигурност на корисниците на пензија преку зголемувањето на пензиите и нивната редовна исплата. До 2007 година пензиите се исплатуваа во три групи. Од 2008 година Владата на Република Македонија, преку Министерството за труд и социјална политика и
Фондот на ПИОМ, презеде обврска
исплатата на пензиите да се врши во
почетокот на секоја седмица од месецот за претходниот месец, и тоа за
сите групи пензии истовремено. Покрај редовното, се врши и дополнително зголемување на пензиите. Во
таа насока, од 2006 година досега
вкупното зголемување на пензиите
изнесува 54 проценти. Владата на Република Македонија останува посветена на одржувањето на социјалната
сигурност на пензионерите и во 2014
година, со што пензиите ќе се усогласат за уште за 5 проценти.
Инаку, Република Македонија е
една од ретките земји што не ја зголемија старосната граница за пензионирање и ги зголемија пензиите и

Од 2006-та досега зголемувањето на пензиите изнесува 54 проценти
во услови на економска криза и рецесија, за разлика од голем број земји во регионот и во Европа, кои го намалија износот на пензијата и ја зголемија старосната граница. Министерот Спасов ја истакна и успешната
соработка со СЗПМ, бидејќи Сојузот
на здруженијата на пензионерите на

Македонија е една од најмногубројните организации во државата, чија
главна дејност е заштита на правата
и интересите на корисниците на пензија, како и нивно интегрирање во
општествениот живот, преку организирање различни настани од социјален, културен и спортски карактер, со
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БЛАГОДАРНИЦИ ЗА УЧЕСНИЦИТЕ ВО ПРОЕКТОТ „СКОПЈЕ СЕ СЕЌАВА“

АКЦЕНТИ ОД ИНТЕРВЈУ ТО СО МИНИСТЕРОТ ДИМЕ СПАСОВ ЗА „ПЕНЗИОНЕР ПЛУС“

Новогодишна
забавно-спортска вечер
Љубица Кузмановска
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што сојузот придонесува за подобрување на животот на корисниците на
пензија во Република Македонија.
- Во изминатите години покажавме и докажавме дека грижата и заштитата на пензионерите беа и остану ва ат вр вен при о ри тет на Ми ни стерството за труд и социјална политика и на Владата на Република Македонија. За таа цел беа реализирани повеќе проекти од интерес на пензи о не ри те. Еден од тие е про е ктот
„Бањско-климатска рекреација на корисници на пензија“, кој почна да се
имплементира од 2010 година и заклучно со 2013 година услугите од овој
проект ги искористија 22.155 корисници на пензија. Сите проекти на Министерството и на Владата се успешни токму поради фактот што истите тие
се реализираат со поддршка на Сојузот на здруженијата на пензионерите на Македонија - истакна Спасов.
Тој до да ва де ка и во ид ни на ќе
продолжи и ќе се унапреди соработката со Сојузот на здруженија на пензи о не ри на Ма ке до ни ја, со единс твена цел да го издигнеме животниот стандард на пензионерите и нивното партиципирање во социјалниот живот. Во таа насока предложениот текст на Законот за пензионерско
организирање треба да се разгледа,
да се извршат консултации и да се
направи анализа за негова имплементација. Во насока на привлекување инвестиции во областа на социјалната заштита на стари лица за
изградба и проширување установи
за згрижување стари лица, како од
меѓународни така и од домашни инвеститори, Владата на Република Македонија, во согласност со заклучокот од 158-та седница на Владата на
Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја, ги усвои
предложените мерки и активности:
продажба на градежното земјиште
со почетна цена од 1 евро за квадра-

Република Македонија е
една од ретките земји што не
ја зголемија старосната
граница за пензионирање и
ги зголемија пензиите и во
услови на економска криза и
рецесија, за разлика од
голем број земји во регионот
и во Европа, кои го намалија
износот на пензијата и ја
зголемија старосната граница

тен метар со намена за изградба на
уста но ви за со ци јал на за шти та на
стари лица. Од досегашните активности и преземените мерки и поволности досега пријавиле интерес да
инвестираат во изградба на домови
за стари лица 26 домашни физички
и правни лица и три странски државјани. Со сите заинтересирани инвеститори се одржани поединечни разговори и во тек се активности во насока на успешна реализација на најавените инвестиции. Во интервју то
министерот даде и оцена за учеството и придонесот на пензионерите и
на пензионерската организација во
јавниот живот во државата, при што
истак на де ка ток му по ра ди фа ктот
што структурата на оваа асоцијација ја со чи ну ва ат пре теж но гра ѓа ни
со работно и животно искуство, нивниот придонес во градењето на системот на социјално осигурување е
забележителен и несебичен.
- Нивниот придонес е забележителен и во други области на општествениот живот, бидејќи во оваа популација има афирмирани лица од науката, културата, јавниот и политичкиот
живот. Претставник од Сојузот на здруженија на пензионерите учествува во
ра ботата на управ ни те од бо ри на
ФПИОМ и ФЗО на Македонија. Со ваквата структурна поставеност на органите на управување, опфатени и
претставени се интересите на пензионерите директно во системот на пензиско и инвалидското и здравственото осигурување - нагласи Спасов.
М. Т.

Признание и за СЗП на Македонија
На 29 декември 2013 година во
Културно-информативниот центар во
Скопје, во организација на ЈЦОП Универзална сала-Скопје, носител на
проектот за одбележување 50 години од земјотресот во Скопје, Гордана Клинчарова, секретар на градот
Скопје, на сите технички, логистички
и креативни учесници во реализацијата на проектот „Скопје се сеќава“
им врачи благодарници за учеството во комплетирањето на идејното
решение за јубилејот.
Директорката на Универзалната

сала, Вера Бошковска, ги сумираше
бројките од реализацијата на овој
шестмесечен проект за оддавање
чест на жртвите во катастрофалниот
земјотрес што во далечната 1963 година му се случи на главниот град на
нашава држава и истакна дека во
рамките на проектот се одржале околу 50 настани.
За вредниот придонес во проектот за одбележување на петте децении од скопскиот земјотрес и за несебичната поддршка и учество во програмите на „Скопје се сеќава“ благо-

дарница доби и СЗПМ, а ја прими Драги Аргировски, претседател на оваа
масовна невладина организација.
Истовремено, претседателот Аргировски на директорката на Универзалната сала, Вера Бошковска,
E врачи благодарница од СЗПМ за
нејзиниот придонес во организирањето на Републичката пензионерска
ревија на песни, музика и игри, што
на 4 јуни 2013 година се одржа во
Универзалната сала, како дел од проектот „Скопје се сеќава“.
К.С.А.

СЗПМ ВО ПОСЕТА НА ОПШТИНАТА ИЛИНДЕН

Продолжување на успешната соработка

СЕДНИЦА НА СОБРАНИЕТО НА СЗПМ

Едногласно усвоена програмата за 2014 година
Калина С. Андонова

Залагања за подобрување на стандардот и квалитетот на пензионерскиот живот

Во почетокот на седницата на собранието на Сојузот на здруженија на пензионери
на Македонија, која се одржа на 19 декември 2013 година, потпретседателот на собранието на Сојузот, Бесник Поцеста, во името на присутните му ја честита наградата за
животно дело на претседателот Драги Аргировски, истакнат новинар, публицист и општественик, истакнувајќи дека наградата
„11 Октомври“ за 2013 година е и награда
за активностите и резултатите и на сите пензионери на чие чело е Аргировски. Програмата на Сојузот на здруженија на пензионери на Македонија се базира на програмите
на телата и комисиите на Сојузот, истакна во
своето уводно излагање Станка Трајкова,
секретарка на извршниот одбор на СЗПМ.
Во неа се вградени голем број активности
што Сојузот ги имаше во 2013 година, заради континуитет, но и поради фактот што тие
се покажале како активности од големо значење за активното и содржајно стареење на
пензионерите.
Во програмата видно место и акцент им
се дадени на активностите за подобрување
на стандардот и квалитетот на пензионер-

скиот живот, на правата и бенефициите што
државата и општеството им ги даваат на припадниците на оваа многубројна популација, која од година на година е сF помногубројна кај нас и во светот.
Подобрувањето на животните услови, редовната исплата на пензиите, мерките од
здравствениот домен и друго во голема мера зависат од односот на државата кон оваа
најголема невладина мултиетничка асоцијација и во програмата се приоритетна задача и цел на Сојузот.
ГОДИНА НА СОЛИДАРНОСТ
Помошта од државата е битна, но исто
така се битни и помошта и солидарноста
меѓу здруженијата и самите пензионери.
Затоа во програмата на Сојузот 2014 година е прогласена за година на солидарност.
Не помала важност и значајно место
во програмата имаат и спортските активности, битен фактор за одржување здраво
тело и здрав дух на припадниците на оваа
популација, како и ревиите на песна, музика и игри, кои во 2013 година Министерството за култура на Р. Македонија ги прогласи за манифестации од национален ин-

терес на државата. Споменати се и екскурзиите, средбите на зелено, соработката на
локално, национално и меѓудржавно ниво
на пензионерските здруженија, Црвениот
крст, локалната самоуправа, невладини организации, институ тот за трета доба „Хеврека“ од Љубљана, Словенија, пензионерските асоцијации во Србија, Албанија, Хрватска, Бугарија и друго.
Во програмата е истакнато и значењето
на волонтерството, како битен елемент во
работата на здруженијата и активите на пензионери во нивните рамки.
Исто така, и во 2014 година и понатаму
ќе се инсистира на изградба на домови за
пензионери и стари лица, отворање клубови за пензионери, центри за дневен престој
и друго.
НОВ ПРОЕКТ-СОЦИЈАЛНА КАРТА
Една од новините во програмата за 2014
година на СЗПМ е подготвување пензионерска социјална карта. Проектот ќе почне со
ЗП Ѓорче Петров, а потоа ќе се имплементира и во други здруженија.
По усвојување на програмата, за која
се констатира дека е добра и сеопфатна,

Помошта од државата е
битна, но исто така се битни
и помошта и солидарноста
меѓу здруженијата и самите
пензионери. Затоа во
програмата на Сојузот
2014 година е прогласена
за година на солидарноста
беа усвоени ребалансот за 2013 година и
финансискиот план за 2014 година, за што
уводно излагање имаше Методија Тошевски, потпретседател на извршниот одбор
на СЗПМ. Во своето излагање тој истакна
дека приходите и расходите предвидени за
2014-та главно се движат во истите рамки,
со одредени поместувања средства од едни на други ставки.
На крајот на седницата за нови членови
на собранието беа избрани: Нада Давчева,
Ментор Ќоку, Наум Чочоровски и Јордан Костадинов, кој воедно е избран и за член на
ИО на СЗПМ. Честитајќи им ја Новата година, претседателот Драги Аргировски на присутните, но и на сите сегашни и идни пензионери, им посака добро здравје и добро расположение.

Во општина Илинден се отворени
три пензионерски клуба

Р. Томовски
Претседателот на Сојузот на здруженијата на пензионерите на Македонија, Драги Аргировски, неодамна оствари средба со градоначалникот на општината Илинден,
Жика Стојановски. Покрај продолжувањето на досегашната успешна
соработка на општината Илинден
со сојузот, на средбата градоначалникот Стојановски и претседателот

Аргировски разговараа и за новите проекти што заеднички треба да
се реализираат во 2014 година.
Во рамките на посетата, претседателот Аргировски и членот на ИО
на СЗПМ, Ѓорге Андонов, го посетија домот на културата „Илинден“, каде што е сместена канцеларијата на
здружението на пензионерите и се
запознаа со тековните активности
на пензионерите.
Општината Илинден во контину-

итет ги следи потребите на пензионерите и се труди во рамките на своите можности секогаш да им излезе во пресрет. За таа цел се отворени три пензионерски клуба во н.м.
Кадино, н.м. Миладиновци и во н.м.
Марино. Грижата за највозрасните
ќе продолжи и во иднина, а доказ за
тоа е изградбата на домот за стари
лица, што е еден од приоритетите за
реализација на општината Илинден
во наредниот период.

vidici
ЗП-КУМАНОВО

ЗП-Куманово секоја година во последната среда од декември ја одржува
традиционалната новогодишна забавно-спортска вечер. Оваа година забавата ја отвори потпретседателката на
собранието и ИО на ЗП-Куманово, Љубица Кузмановска, која ги поздрави
присутните и им посака добро здравје, долг и среќен живот. На присутните
им се обрати и ги поздрави претседателот на ЗП-Куманово, Спирко Николовски, кој им ги честита новогодишните и божиќните празници.
Краток осврт на зацртаната и реализирана програма за 2013 година поднесе претседателот на комисијата за
спорт, одмор и рекреација Русомир Јаневски.
Потоа беа прогласени најуспешните спортисти и спортски работници во
2013 година. Најдобар пензионерспортист во ЗП-Куманово е Моме Цветановски, освојувач на златен медал
на 18. РПСНИ во Штип во трчање на 80
метри до 60 години. Најдобар спортистпензионер преку Општинскиот сојуз на
спортови е Влатко Спасовски, освоју-

vidici
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Поефикасна соработка со СЗПМ
за подобар стандард на пензионерите

вач на златен медал во тробој. За најдобра екипа е прогласена машката екипа во пикадо, освојувачи на златни медали: Стојан Богоевски, Мирко Ралиќ,
Русан Дичевски, Ѓоко Тасевски. Дипломи добија и: Срѓан Христовски, Милисав Серафимовски, Милорад Стојмановски, Круме Паневски, Стефан Илиевски, Јасмина Тодоровска, Блажо Станојков, а подарок добија најстариот натпреварувач, учесник на Републичките
натпревари во шах, Јанинка Костадиновска, и Елена Апостоловска, ветеран,
освојувач на 11 медали во фрлање ѓуле. За најуспешни спортски работници
беа прогласени: Милорад Ивановски,
Љубица Кузмановска, Русомир Јаневски, Милисав Серафимовски, Ѓорѓи Димитровски, а за најуспешен тренер беше прогласен Русомир Јаневски, тренер, судија и одговорен за пикадо. Благодарница добија и сопственикот на ресторанот „Грација“, Влајко Стојчевски,
и Здравко Петковски, претседател на
републичката комисија за спорт, за посебен придонес во развојот на спортскиот живот на пензионерите.
На забавно-спортската забава присуствуваа над 400 пензионери.

Изминатиот период Министерството за труд и социјална политика и
Владата на Република Македонија беа
посветени на развојот и на унапредувањето на активностите поврзани со
прашања од секојдневниот живот на
пензионерите, како што е унапредување на социјалниот живот, олеснување во пристапот на социјалните
права и соработка преку невладиниот сектор и друго, бидејќи сметаме дека е потребно лицата во третата доба
да водат живот во кој ќе бидат целосно ангажирани нивните потенцијали
и да имаат живот во кој ќе ја добијат
потребната поддршка од општеството, вели министерот Диме Спасов во
новогодишното интервју за весникот
„Пензионер плус“
Една од програмските активности
на Владата на Република Македонија е обезбедување социјална сигурност на корисниците на пензија преку зголемувањето на пензиите и нивната редовна исплата. До 2007 година пензиите се исплатуваа во три групи. Од 2008 година Владата на Република Македонија, преку Министерството за труд и социјална политика и
Фондот на ПИОМ, презеде обврска
исплатата на пензиите да се врши во
почетокот на секоја седмица од месецот за претходниот месец, и тоа за
сите групи пензии истовремено. Покрај редовното, се врши и дополнително зголемување на пензиите. Во
таа насока, од 2006 година досега
вкупното зголемување на пензиите
изнесува 54 проценти. Владата на Република Македонија останува посветена на одржувањето на социјалната
сигурност на пензионерите и во 2014
година, со што пензиите ќе се усогласат за уште за 5 проценти.
Инаку, Република Македонија е
една од ретките земји што не ја зголемија старосната граница за пензионирање и ги зголемија пензиите и

Од 2006-та досега зголемувањето на пензиите изнесува 54 проценти
во услови на економска криза и рецесија, за разлика од голем број земји во регионот и во Европа, кои го намалија износот на пензијата и ја зголемија старосната граница. Министерот Спасов ја истакна и успешната
соработка со СЗПМ, бидејќи Сојузот
на здруженијата на пензионерите на

Македонија е една од најмногубројните организации во државата, чија
главна дејност е заштита на правата
и интересите на корисниците на пензија, како и нивно интегрирање во
општествениот живот, преку организирање различни настани од социјален, културен и спортски карактер, со

3

^etvrtok, 16.1.2014

БЛАГОДАРНИЦИ ЗА УЧЕСНИЦИТЕ ВО ПРОЕКТОТ „СКОПЈЕ СЕ СЕЌАВА“

АКЦЕНТИ ОД ИНТЕРВЈУ ТО СО МИНИСТЕРОТ ДИМЕ СПАСОВ ЗА „ПЕНЗИОНЕР ПЛУС“

Новогодишна
забавно-спортска вечер
Љубица Кузмановска
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што сојузот придонесува за подобрување на животот на корисниците на
пензија во Република Македонија.
- Во изминатите години покажавме и докажавме дека грижата и заштитата на пензионерите беа и остану ва ат вр вен при о ри тет на Ми ни стерството за труд и социјална политика и на Владата на Република Македонија. За таа цел беа реализирани повеќе проекти од интерес на пензи о не ри те. Еден од тие е про е ктот
„Бањско-климатска рекреација на корисници на пензија“, кој почна да се
имплементира од 2010 година и заклучно со 2013 година услугите од овој
проект ги искористија 22.155 корисници на пензија. Сите проекти на Министерството и на Владата се успешни токму поради фактот што истите тие
се реализираат со поддршка на Сојузот на здруженијата на пензионерите на Македонија - истакна Спасов.
Тој до да ва де ка и во ид ни на ќе
продолжи и ќе се унапреди соработката со Сојузот на здруженија на пензи о не ри на Ма ке до ни ја, со единс твена цел да го издигнеме животниот стандард на пензионерите и нивното партиципирање во социјалниот живот. Во таа насока предложениот текст на Законот за пензионерско
организирање треба да се разгледа,
да се извршат консултации и да се
направи анализа за негова имплементација. Во насока на привлекување инвестиции во областа на социјалната заштита на стари лица за
изградба и проширување установи
за згрижување стари лица, како од
меѓународни така и од домашни инвеститори, Владата на Република Македонија, во согласност со заклучокот од 158-та седница на Владата на
Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја, ги усвои
предложените мерки и активности:
продажба на градежното земјиште
со почетна цена од 1 евро за квадра-

Република Македонија е
една од ретките земји што не
ја зголемија старосната
граница за пензионирање и
ги зголемија пензиите и во
услови на економска криза и
рецесија, за разлика од
голем број земји во регионот
и во Европа, кои го намалија
износот на пензијата и ја
зголемија старосната граница

тен метар со намена за изградба на
уста но ви за со ци јал на за шти та на
стари лица. Од досегашните активности и преземените мерки и поволности досега пријавиле интерес да
инвестираат во изградба на домови
за стари лица 26 домашни физички
и правни лица и три странски државјани. Со сите заинтересирани инвеститори се одржани поединечни разговори и во тек се активности во насока на успешна реализација на најавените инвестиции. Во интервју то
министерот даде и оцена за учеството и придонесот на пензионерите и
на пензионерската организација во
јавниот живот во државата, при што
истак на де ка ток му по ра ди фа ктот
што структурата на оваа асоцијација ја со чи ну ва ат пре теж но гра ѓа ни
со работно и животно искуство, нивниот придонес во градењето на системот на социјално осигурување е
забележителен и несебичен.
- Нивниот придонес е забележителен и во други области на општествениот живот, бидејќи во оваа популација има афирмирани лица од науката, културата, јавниот и политичкиот
живот. Претставник од Сојузот на здруженија на пензионерите учествува во
ра ботата на управ ни те од бо ри на
ФПИОМ и ФЗО на Македонија. Со ваквата структурна поставеност на органите на управување, опфатени и
претставени се интересите на пензионерите директно во системот на пензиско и инвалидското и здравственото осигурување - нагласи Спасов.
М. Т.

Признание и за СЗП на Македонија
На 29 декември 2013 година во
Културно-информативниот центар во
Скопје, во организација на ЈЦОП Универзална сала-Скопје, носител на
проектот за одбележување 50 години од земјотресот во Скопје, Гордана Клинчарова, секретар на градот
Скопје, на сите технички, логистички
и креативни учесници во реализацијата на проектот „Скопје се сеќава“
им врачи благодарници за учеството во комплетирањето на идејното
решение за јубилејот.
Директорката на Универзалната

сала, Вера Бошковска, ги сумираше
бројките од реализацијата на овој
шестмесечен проект за оддавање
чест на жртвите во катастрофалниот
земјотрес што во далечната 1963 година му се случи на главниот град на
нашава држава и истакна дека во
рамките на проектот се одржале околу 50 настани.
За вредниот придонес во проектот за одбележување на петте децении од скопскиот земјотрес и за несебичната поддршка и учество во програмите на „Скопје се сеќава“ благо-

дарница доби и СЗПМ, а ја прими Драги Аргировски, претседател на оваа
масовна невладина организација.
Истовремено, претседателот Аргировски на директорката на Универзалната сала, Вера Бошковска,
E врачи благодарница од СЗПМ за
нејзиниот придонес во организирањето на Републичката пензионерска
ревија на песни, музика и игри, што
на 4 јуни 2013 година се одржа во
Универзалната сала, како дел од проектот „Скопје се сеќава“.
К.С.А.

СЗПМ ВО ПОСЕТА НА ОПШТИНАТА ИЛИНДЕН

Продолжување на успешната соработка

СЕДНИЦА НА СОБРАНИЕТО НА СЗПМ

Едногласно усвоена програмата за 2014 година
Калина С. Андонова

Залагања за подобрување на стандардот и квалитетот на пензионерскиот живот

Во почетокот на седницата на собранието на Сојузот на здруженија на пензионери
на Македонија, која се одржа на 19 декември 2013 година, потпретседателот на собранието на Сојузот, Бесник Поцеста, во името на присутните му ја честита наградата за
животно дело на претседателот Драги Аргировски, истакнат новинар, публицист и општественик, истакнувајќи дека наградата
„11 Октомври“ за 2013 година е и награда
за активностите и резултатите и на сите пензионери на чие чело е Аргировски. Програмата на Сојузот на здруженија на пензионери на Македонија се базира на програмите
на телата и комисиите на Сојузот, истакна во
своето уводно излагање Станка Трајкова,
секретарка на извршниот одбор на СЗПМ.
Во неа се вградени голем број активности
што Сојузот ги имаше во 2013 година, заради континуитет, но и поради фактот што тие
се покажале како активности од големо значење за активното и содржајно стареење на
пензионерите.
Во програмата видно место и акцент им
се дадени на активностите за подобрување
на стандардот и квалитетот на пензионер-

скиот живот, на правата и бенефициите што
државата и општеството им ги даваат на припадниците на оваа многубројна популација, која од година на година е сF помногубројна кај нас и во светот.
Подобрувањето на животните услови, редовната исплата на пензиите, мерките од
здравствениот домен и друго во голема мера зависат од односот на државата кон оваа
најголема невладина мултиетничка асоцијација и во програмата се приоритетна задача и цел на Сојузот.
ГОДИНА НА СОЛИДАРНОСТ
Помошта од државата е битна, но исто
така се битни и помошта и солидарноста
меѓу здруженијата и самите пензионери.
Затоа во програмата на Сојузот 2014 година е прогласена за година на солидарност.
Не помала важност и значајно место
во програмата имаат и спортските активности, битен фактор за одржување здраво
тело и здрав дух на припадниците на оваа
популација, како и ревиите на песна, музика и игри, кои во 2013 година Министерството за култура на Р. Македонија ги прогласи за манифестации од национален ин-

терес на државата. Споменати се и екскурзиите, средбите на зелено, соработката на
локално, национално и меѓудржавно ниво
на пензионерските здруженија, Црвениот
крст, локалната самоуправа, невладини организации, институ тот за трета доба „Хеврека“ од Љубљана, Словенија, пензионерските асоцијации во Србија, Албанија, Хрватска, Бугарија и друго.
Во програмата е истакнато и значењето
на волонтерството, како битен елемент во
работата на здруженијата и активите на пензионери во нивните рамки.
Исто така, и во 2014 година и понатаму
ќе се инсистира на изградба на домови за
пензионери и стари лица, отворање клубови за пензионери, центри за дневен престој
и друго.
НОВ ПРОЕКТ-СОЦИЈАЛНА КАРТА
Една од новините во програмата за 2014
година на СЗПМ е подготвување пензионерска социјална карта. Проектот ќе почне со
ЗП Ѓорче Петров, а потоа ќе се имплементира и во други здруженија.
По усвојување на програмата, за која
се констатира дека е добра и сеопфатна,

Помошта од државата е
битна, но исто така се битни
и помошта и солидарноста
меѓу здруженијата и самите
пензионери. Затоа во
програмата на Сојузот
2014 година е прогласена
за година на солидарноста
беа усвоени ребалансот за 2013 година и
финансискиот план за 2014 година, за што
уводно излагање имаше Методија Тошевски, потпретседател на извршниот одбор
на СЗПМ. Во своето излагање тој истакна
дека приходите и расходите предвидени за
2014-та главно се движат во истите рамки,
со одредени поместувања средства од едни на други ставки.
На крајот на седницата за нови членови
на собранието беа избрани: Нада Давчева,
Ментор Ќоку, Наум Чочоровски и Јордан Костадинов, кој воедно е избран и за член на
ИО на СЗПМ. Честитајќи им ја Новата година, претседателот Драги Аргировски на присутните, но и на сите сегашни и идни пензионери, им посака добро здравје и добро расположение.

Во општина Илинден се отворени
три пензионерски клуба

Р. Томовски
Претседателот на Сојузот на здруженијата на пензионерите на Македонија, Драги Аргировски, неодамна оствари средба со градоначалникот на општината Илинден,
Жика Стојановски. Покрај продолжувањето на досегашната успешна
соработка на општината Илинден
со сојузот, на средбата градоначалникот Стојановски и претседателот

Аргировски разговараа и за новите проекти што заеднички треба да
се реализираат во 2014 година.
Во рамките на посетата, претседателот Аргировски и членот на ИО
на СЗПМ, Ѓорге Андонов, го посетија домот на културата „Илинден“, каде што е сместена канцеларијата на
здружението на пензионерите и се
запознаа со тековните активности
на пензионерите.
Општината Илинден во контину-

итет ги следи потребите на пензионерите и се труди во рамките на своите можности секогаш да им излезе во пресрет. За таа цел се отворени три пензионерски клуба во н.м.
Кадино, н.м. Миладиновци и во н.м.
Марино. Грижата за највозрасните
ќе продолжи и во иднина, а доказ за
тоа е изградбата на домот за стари
лица, што е еден од приоритетите за
реализација на општината Илинден
во наредниот период.

vidici
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НОВА КНИГА НА КОРНЕЛИЈА МРАКОВА-ПЕЈОВСКА

Повикот на родната грутка
Вера Стојчевска-Антиќ

Корнелија покажала талент и наклоност кон пишувањето и книгите и најчесто и во малите паузи наоѓала ливче
да напише песна. И во НОБ барала листови за пишување. Разбирливо животните и фамилијарни обврски ја оддалечиле од овој талент, но
не за дол-

Корнелија е родена во селото Пателе и многу млада се нашла во редовите на граѓанската војска во Грција и
ДАГ, храбро оддавајќи им се на сите
патила што ги носеле и трпеле храбрите борци во таа војна, кога голем број
Македонци ги дадоа своите млади животи. Не е случајно што
првата куќа што била спалена
од фашистите во Пателе била
нивната.
Вакви истории никнуваат во
голем број примери и до денес,
иако војната завршила во 1949
година. Нејзиниот животен сопатник Ристе Пејовски, правник по професија, има слична судбина. Роден
е во 1923 година во селото Габреш,
а почина во 2006 година во Скопје
и зад себе остави богат и голем ракопис за историјата на Габреш, од неговото постоење до 2006 година. По сите непријатности, двајцата го нашле
своето место во Република Македонија, Корнелија работејќи активно и педантно во Собранието на Р. Македонија и во Сојузот на борците. Семејството нараснало во петчлено, им се родиле две женски и едно машко дете, а денес имаат шест дипломирани внуци,
од кои двајца се магистранди.

НОВ КЛУБ НА ПЕНЗИОНЕРИ ВО ГЕВГЕЛИЈА

Подобар
пензионерски стандард
ЗП-Гевгелија на 17 декември
2013 година отвори Клуб на пензионери во приземјето на првиот пензионерски дом. Со ова пензионерите
од Гевгелија, наместо досегашниот
приспособен простор за клуб, добија
најсовремено опремен простор со
инвентар, реквизити за друштвени
активности и игри, дневен печат и
освежување со чај, кафе и сокови со
досега најповолни цени.
На отворањето, покрај голем број
пензионери и гости, присуствуваа и
градоначалникот на општината Гевгелија Иван Франгов и претседателот
на советот Драги Хаџи-Николов.
Градоначалникот Франгов, поздравувајќи ги присутните, им посака
добро здравје и што подолго да се дружат во клубот, што им нуди извонредни услови и услуги. Исто така, тој изјави дека локалната самоуправа и во
иднина ќе ја продолжи соработката
со здружението на пензионери, со заедничка цел за подобрување на усло-

вите и на стандардот на пензионерите, кои се важен фактор во општествениот живот на општината Гевгелија. Отворањето на клубот на пензионери беше збогатено и со учеството
на пејачката група при ЗП-Гевгелија.
- Новина што се воведува во рамките на заедничкото дружење на пензионери е тоа што секоја недела клубот на пензионери во Гевгелија ќе
му биде отстапен на Активот на пензионерките при здружението, за нивните активности и заедничко попладневно дружење - истакна претседателката на ИО на ЗП-Гевгелија, Лена Семенакова.
Во својот говор таа ги поздрави
присутните од името на претседателот на Сојузот на здруженија на пензионери на Македонија, Драги Аргировски, кој поради многубројните
предновогодишни активности на сојузот не беше во можност лично да
присуствува на отворањето.
Л.С.

vidici

го. Денес има шест објавени книги:
„Сведоштва на грчкиот терор во Леринско“, „Неуништиво езеро“, „Летање на
југ“, „Ги барам спомените“, „Летање на
југ“ и последнава за која станува збор
во текстов. Најновата творба го претставува поетичното мото:
„Со недораснати крилја
полетавме
И заминавме
за да се вратиме
како победници
Но не се вративме
ниту како поразени“.
Во сонување најавува:
„Колку долго мечтаев за овој
миг, си велев само еднаш, барем само еднаш нека биде
да згазнам на ова тло, каде
што првпат го здогледав сонцето, каде што ги направив
првите босоноги чекори, од
каде што имам драги спомени од детството што ме
држат простум“. Возбудената Корнелија во овој
патопис се наоѓа пред
родната куќа, тропа да 5
отворат и набргу слуша
чекори по скалите, чекори од мајка си. И
колку што повеќе наближуваат чекорите, нејзиното ср-
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куќа, тропа да  отворат и набргу слуша чекори по скалите,
чекори од мајка си. И колку што повеќе наближуваат
чекорите, нејзиното срце само што не излегло од нејзините
гради од силно чукање. И само што вратата не се отвори,
заѕвони будилникот. Значи, чекорите беа сон
це само што не излегло од нејзините
гради од силно чукање. И само што вратата не се отвори, заѕвони будилникот.
Значи, чекорите беа сон. Барем уште
малку да задоцнеше со ѕвонењето:
„Почнав да плачам. Ејгиди, зар тоа беше сон, а ова е јаве ли е! Јабана радувањето...”
Не случајно по овој сликовит патопис
авторката ја објавува песната „Дали“:
„Ако некогаш
Добри ветрови
Ме дотуркаат до тебе
Дали ќе ме препознаеш
Кога ќе тропнам
И резето ќе го допрам
Дали ќе се одѕвиеш
Или назад ќе ме вратиш
Во мојот сон
Полувековен“.
Навираат сеќавања и од патувањето на југот, а интересно е што Корнелија и Ристе биле заедно во родниот крај во 2005 година, исполнети и со
таговност.
Вториот циклус од книгата се расказите на авторката, кои разбирливо
се поврзуваат со сите доживувања во
родната грутка и надвор од неа.

Највпечатливиот расказ останува
перфектно психолошки разработен со
наслов „Трпа“. Мажот 5 ги минал печалбарските денови во Америка, а таа
го негувала со безмерна љубов својот
син Никола, единствена надеж и љубов што ја крепела. Храбриот Никола
загина на Кајмакчалан во Граѓанската војна. Соседите не се осмелија во
ниеден миг да 5 ја соопштат црната
вест. А Трпа секој сведен на св. Никола ја редеше трпезата со сопствено
подготвени ѓаконии, длабоко верувајќи дека Никола само што не затропал
на портата. И така секоја година до својата смрт.
Читателот ќе биде длабоко засегнат од случајот кога Анастасија Темкова добила вест дека татко 5 починал
во родниот крај, а кога тргнала со возот од Битола да присуствува на погребот, грчките власти зашто немала виза ја симнале од возот, и тоа среде поле, каде што немало жива душа.
Книгата изобилува со илустрации
во боја од местата каде што престојувала Корнелија со фамилијата или сама, кои ја збогатуваат мозаичната панорама на родната грутка.

ЖЕНСКО КУЛТУРНО ДРУШТВО „ПРЕСПАНСКА ЕЛЕГИЈА“

Ресенските пензионерки се активни

Офелија Богоевска
Жената во третата доба, по завршувањето на професионалната кариера, бара начини и патишта за дополнителна креативна активност со која
би го исполнила слободното време и
би се истакнала како талентирана личност во одредени области. Токму за реализацијата на културните и творечките потенцијали на ресенските жени,
вклучувајќи ги тука и пензионерките,
од неодамна во Ресен е формирано
женското културно друштво „Преспанска елегија“.
Според Наташа Зузаровска, претседателката на женското културно
друштво „Преспанска елегија“, во ова
друштво можат да членуваат сите жени од Ресен и од Преспа со творечки
можности и потенцијали, без оглед на
нивната возраст, национална, поли-

но работи и секој вторник попладне се
одржуваат состаноци во матичната
библиотека при Домот на културата во
Ресен, на кои се договараат програмските задачи, а во нивното креирање
и реализација голем придонес даваат
и пензионерките. Една од наредните
активности на друштвото ќе биде организирањето поетска вечер, во соработка со Друштвото на писателите на
Македонија, од каде што ќе гостуваат
и неколку познати поети-членови на
ДПМ, а со свои песни ќе учествуваат
и преспанските поети, вклучувајќи ги
тука и поетесите од редовите на ресенВо друштвото има неколку секции ските пензионерки. Потоа ќе биде ортичка и верска припадност. Во „Прес- ганизирана и возвратна посета, со попанска елегија“ секоја творечка лич- етско читање на преспанска поезија
ност може да се пронајде себеси, да во просториите на Друштвото на пенси го најде своето место според сопс- зионерите на Македонија во Скопје.
твените уметнички афинитети.
Во „Преспанска елегија“ има и пенДруштвото е место на собирање зионерки што се истакнуваат со своина сите што сакаат да другаруваат, те квалитетно изработени ракотворби,
да разменуваат мислења за напра- кои наскоро ќе бидат изложени во извените дела, за сите оние што се по- ложбениот простор на Домот на култуетски надарени, или, пак, пројаву- рата во Ресен. Во друштвото се заставаат склоности кон музиката, фолк- пени и жени пензионерки чија надалорот и друго.
реност е во областа на музиката и на
Во ова друштво, ни рече Зузаров- фолклорот, тие ќе бидат добри хорисска, има голем број учеснички-пензи- тки и игроорки.
онерки, кои најмногу сакаат да учесДруштвото соработува и со Домот
твуваат во литературната, фолклорна- на културата во Ресен, така што со зата и во секцијата за изработка на жен- еднички проекти во текот на новата
ски ракотворби, а многу од нив се за- 2014 година ќе бидат реализирани поинтересирани да бидат составен дел голем број активности во различни кулна градскиот хор, кој набргу ќе биде турно-уметнички области, а на некои
формиран и ќе работи во рамките на од тие проекти ќе бидат носители и редруштвото. Инаку, друштво веќе актив- сенските пензионерки.
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