Врз основа на член 15 став 1 алинеја 1 од Статутот на Сојузот на здруженијата
на пензионерите на Македонија, Собранието на Сојузот, на седницата на
18.12.2018 година, донесе

ПРОГРАМА
за работа на Сојузот на здруженијата на пензионерите на Македонија
за 2019 година

1.ВОВЕД
Собранието на Сојузот на здруженијата на пензиoнерите на Македонија (во
натамошниот текст: Сојузот) Програмата за работа ја заснова на целите и
задачите утврдени во членот 11 од Статутот на Сојузот на здруженијата на
пензионерите на Македонија. Програмата за работа содржи активности кои се
започнати во 2018 година, извршување на редовните активности кои
произлегуваат од дејноста на Сојузот, како и активности кои ќе се наметнат со
својата актуелност.
2. ЦЕЛ
Активностите во Програмата за работа произлегуваат од целите и задачите
утврдени во Статутот на Сојузот на здруженијата на пензионерите на
Македонија.
На Програмата за работа секоја година се посветува потребно внимание при
разгледување од органите и телата на Сојузот со цел во неа да се опфати
извршување на задачите кои ќе бидат во интерес на корисниците на пензија. И
оваа година основни постулати на програмата се остварливост, промоција,
одговорност, оптимaлност и друго.
3.НОСИТЕЛИ
Носители на извршување на активностите според оваа програма е Сојузот во
соработка со здруженијата на пензионери. Во реализација на Програмата
учествуваат сите комисии и тела на Собранието на Сојузот и Извршниот одбор
како извршен односно оперативен орган.
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4. ФИНАНСИРАЊЕ
Средствата за реализација на предвидените задачи во оваа програма ќе бидат
планирани во Финансискиот план на СЗПМ бидејќи Програмата за работа на
СЗПМ за 2019 година, е основа за подготвување на Финансискиот план на
Сојузот за 2019 година.
5. АКТИВНОСТИ
Сојузот на здруженијата на пензионерите на Македонија како невладина
непартиска и мултиетничка асоцијација е самостоен во организирањето и
остварувањето на целите, интересите и дејностите на здруженијата на
пензионерите на Македонија - членки на Сојузот. За 2019 година, во фокусот
на работењето на Сојузот и неговите органи се следните активности и задачи:
АКТИВНОСТ
Програма за работа на Сојузот на здруженијата на пензионерите
на Македонија
Во Пограмата за работа на Сојузот на здруженијата на пензионерите на
Македонија ќе бидат содржани основните задачи кои произлегуваат од
дејноста на Сојузот и ќе бидат разгледувани од органите на управување, во
текот на 2019 година. Програмата на Сојузот на здруженијата на пензионерите
на Македонија е од отворен карактер и ќе може во текот на годината да се
дополнува со активности кои ќе се наметнат со својата актуелност и значење.
Рок: Четврто тримесечје
АКТИВНОСТ
Изработка на Извештајот за работа на Сојузот на здруженијата на
пензионерите на Македонија
Извештајот ќе содржи анализа на вкупното работење на Сојузот за 2018
година. Во него ќе биде дадено кратко образложение на реализираните
активности на органите и телата на Сојузот како и критички осврт за
сработеното со насоки за унапредување на истите.
Рок: Прво тримесечје
АКТИВНОСТ
Одлука за усвојување на Годишнaта сметка со Извештај за финансиското
работење во 2018 година
Во Годишната сметка на Сојузот ќе бидат дадени остварените приходи и
расходи за 2018 година. Завршната сметка ги содржи истите прегледи што ги
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содржи финансискиот план на Сојузот. Ќе бидат презентирани наплатените
приходи и извршените расходи споредени со проекциите на приходите и
одобрените расходи. Ќе се прикаже вкупното финансиско работење на
Сојузот за 2018 во однос на 2017 година, со потребно кратко образложение.
Рок: Прво тримесечје
АКТИВНОСТ
Следење на оствaрувањето на правата од пензиското и инвалидското
осигурување
Заштита на стекнатите права од ПИО, редовна исплата на пензиите и нивно
усогласување согласно со Законот за пензиското и инвалидското осигурување.
Во 2019 година ќе се следи спроведувањето на пензиската реформа во
постапка на измени и дополнувања на законската регулатива и нејзина
имлементација, поддршка на мерки за подобрување на животниот стандард на
пензионерите со ниски пензиски примања, поразвиена социјална интеграција
на пензионерите во сите сфери на општественото живеење.
Рок: Во текот на годината
АКТИВНОСТ
Информација за состојбата и функционирањето на клубовите на
пензионерите
Оваа активност се програмира бидејќи е важна за пензиoнерското
организирање и во 2019 година ќе биде предмет на разгледување пред
органите на Сојузот. Темата ќе биде третирана од правен, економски и
социолошки аспект заради согледување на проблемите со нивно основање,
функционирање со кои проблеми се соочија одделни здруженија – членки на
Сојузот. Фактичката состојба на функционирање на клубовите ќе се согледа
преку непосреден увид во одделни здруженија и одговори добиени од
Прашалник кој ќе биде доставен до здруженијата на пензионерите.
Рок: во текот на годината
АКТИВНОСТ
Продолжување на проектот Инклузија (вклученост) во извршување на
секојдневните задачи во Сојузот и здруженијaта
Во Програмата за работа на Сојузот на здруженијата на пензионерите на
Македонија, 2018 година беше прогласена за Година на Инклузија
(вклученост) на старите луѓе во активности што ги преземаат и други

3

граѓански организации како што се семејно насилство, родова еднаквост,
здравство, социјална дејност, еколошки активности и друго, со цел СЗПМ и
здруженијата да се вклучат, да се промовираат, да ги апострофираат и изложат
потребите на пензионерската популација. Во 2019 година главните активности
треба да започнуваат од разграноците каде што изворно се случуваат сите
непосредни активности од пензионерското организирање, координирани на
ниво на здружението.
Рок: Прво полугодие
АКТИВНОСТ
Согледување на одвивање на Волонтерството по здруженијата и Сојузот
Пред две години Сојузот донесе проект Волонтерство кој го достави до
здруженијaта на пензионерите. Одделни здруженија овој проект го користеа
како основа за донесување свои проекти кои ги приспособија на сопствените
потреби и услови. Меѓутоа, може слободно да се каже дека волонтерството сѐ
уште не го заземa заслуженото место во пензионерските граѓански
организации. Тоа би требало да е поттик да се изнајдат форми и начини да се
говори и практикува волонтерството правејќи ги здруженијата уште покорисни
општествени чинители.
Рок: Во текот на годината
АКТИВНОСТ
Формирање Координативно тело на активи на пензионерки во рамките на
СЗПМ
Се планира во 2019 година како редовно тело на Извршниот одбор на СЗПМ
да биде формирање Координативно тело на Активи на пензионерки. Ова е од
причини што сите комисии од здруженијата на пензионерите се претставени во
соодветни комисии на ниво на Сојузот, па затоа добро би било и Активите на
пензионерки да се координираат во своето работење.
Се очекува дека на тој начин Активите на пензионерките со своите инклузивни
активности уште повеќе ќе се вклучуваат во развојот на сите активности во
здруженијата.
Рок: Во второ тримесечје
АКТИВНОСТ
Регионални и републички ревии на песна музика и игри и спортски
натпревари
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Значајно место во 2019 година ќе има одвивањето на овие традиционални
активности преку регионалните и републичките ревии на песна музика и игри
и спортските натпревари. Тие активности секоја година се поквалитетни и го
привлекуваат вниманието на јавноста по содржината, бројот на учесниците и
степенот на вертикалната и хоризонталната поврзаност на здруженијата со
Сојузот. Како програмска задача за 2019 година е и евентуалното одржување
на републичките манифестации да се одржат на два региона по претходно
согледување за оправданоста Републичката ревија на песни музика и игри и
Републичките спортски игри да се одржат на две места во Републиката. Овие
активности ќе почнуваат од соодветните комисии и благовремено ќе бидат
запознавани органите на Сојузот.
Рок: Во текот на годината
АКТИВНОСТ
Натамошно следење на унапредувањето на здравствената заштита на
корисниците на пензија.
Од 1 јануари 2019 година сите корисници на пензија без оглед на
висината на пензијата се ослободени од партиципација за болничко
лекување што како барање на пензионерите се оствари. Ова право
позитивно се одразува на материјалниот статус на корисниците на пензија и е
услов за помирен и поудобен пензионерски живот. Комисијата за здравство и
социјална политика на Извршниот одбор континуирано ќе му предлага мерки
за подобрување на снабденоста со лекови, решавање на прашањето со
геријатрискиот простор кој е во дефицит, за работата на руралните амбуланти
и аптеки, постојано ќе доставува барање за изградба на старски домови,
подобрување на условите за живеење во пензионерските домови, контрола во
приватните старски домови и др. Сите овие прашања ќе се бара да бидат теми
на Советот за социјална сигурност на пензионерите за нивно реално
остварување.
РОК: Во текот на годината
АКТИВНОСТ
Изградба на старски и пензионерски домови
Континуирана заложба на СЗПМ е изградба на старски односно пензионерски
домови која потреба постојано се бара како на државно така и на локално
ниво. Тоа би требало да се домови за решавање на прашањето на домување на
корисниците на пензија со пониски пензиски примања. Колку повеќе се одлага
оваа прашање толку повеќе се наметнува со својата сериозност како за
пензионерите од градските така и од руралните средини. Една од можностите
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би било по примерот на Црна Гора каде што е формиран солидарен фонд во
кој се уплатуваат средства од повеќе субјекти (голема улога има локалната
власт) и изградба на помали објекти - куќи во руралните средини каде што
покрај згрижување на старите лица би се вработиле и лица од таа околина.
Рок: Во текот на годината
АКТИВНОСТ
Натамошно согледување на примената на Одлуката за материјалнофинансиското работење во здруженијата на пензионери и во Сојузот
Одлуката за материјално-финансиското работење во здруженијата на
пензионерите и во Сојузот е глобална правна рамка која е од големо значење
за здруженијата и Сојузот во кој членуваат 53 здруженија. Во 2019 година ќе
се согледа примената на оваа значајна одлука во работењето на здруженијата
и на Сојузот. Се верува дека тоа ќе биде во интерес и на здруженијата на
пензионерите и на Сојузот.
Рок: Второ тримесечје
АКТИВНОСТ
Информација за работа на Регистрираната организација
Регистрираната организација своите надлежности ги извршува преку Одборот
на Регистрираната организација во кој членуваат претставници од сите четири
сојузи. Се оценува за потребно органите на управување на Сојузот да се
информираат за работењето на оваа организација која во надлежност ја има
распределбата односно доставување на средствата по основа на членарина до
здруженијата и ажурноста и евиденцијата на членството. За работата на
Регистрираната организација има интерес од сите здруженија на пензионери
што ја оправдува оваа активност на Сојузот.
Рок: Во второ тримесечје
АКТИВНОСT
Правилник за мерила и критериуми во давање финансиска поддршка на
здруженијата на пензионерите
Во изминативе 2-3 години Сојузот дава материјална поддршка на здруженијата
за одржување разни културни и спортски активности како и активности кои
значат учество во адаптација, изградба на клубови на пензионери и друг вид
активности во интерес на корисниците на пензија (средби на зелено,
одбележување значајни настани и др.).
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Со цел да се исклучи слободна оценка при одобрување на овие средства со
оваа програма се предлага да се донесе Правилник во кој ќе се утврдат мерила
и критериуми според кои и конкретните одлуки ќе ги донесува Извршниот
одбор на Сојузот.
Рок: Во текот на годината
АКТИВНОСТ
Преиспитување на актите за поддршка на издавачката дејност и
творештвото
Во 2019 година ќе се преиспитат актите за финансиска поддршка на
поттикнување на издавачката дејност и творештвото како цели и дејности на
Сојузот (член 11 став 1 алинеја 15 од Статутот на Сојузот). Целта е да се
унапреди оваа правна рамка во насока на современото дејствување на
Сојузот.
Рок: во текот на годината
АКТИВНОСТ
Пензионерска социјална карта
Во тек е воведување пензионерска социјална карта во ЗП Кисела Вода, едно од
најголемите здруженија на пензионери на подрачјето на Скопје. Овој документ
се спроведува и во ЗП Лозово, а Одлука за воведување на овој социјален
документ е донесен од Сојузот и за ЗП Валандово. Активноста би требало да
продолжи и во други здруженија, а корист од тоа ќе имаат самите здруженија.
Рок: Второ тримесечје
АКТИВНОСТ
Активности за заштита на човековата околина
Со членот 11 од Статутот на Сојузот е утврдено дека Сојузот се грижи за
унапредување на чистата животна средина бидејќи здравата животна околина е
подеднакво важна за сите граѓани во нашата држава. Затоа е потребно и
пензионерите како и до сега да се вклучуваат во активности во унапредување
на еколошката свест и конкретно дејствување на овој план.
Рок: Во текот на годината
АКТИВНОСТ
Состаноци со претседателите на здруженијата на пензионерите
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Оваа активност се наметнува како императив бидејќи во 2018 година се виде
колку е значајна соработката со здруженијата на пензионерите, покажувајќи го
тоа по мислењата дадени во постапката на јавната расправа на Предлогот на
Законот за пензионерско организирање и за други значајни советодавни и
консултативни активности. Во 2019 година ќе се дебатира со претседателите
на здруженијата со водење на отворена, демократска дебата со почитување на
своето и другото мислење.
Рок: Во текот на годината
АКТИВНОСТ
Организирање работилници за финансиското работење
Овие работилници се со цел да се биде во чекор со времето за правилно
финансиско работење по здруженијата и водење евиденција од таа област.
Рок:Во прво тримесечје
АКТИВНОСТ
Натамошен развој на информирањето и јавноста во работењето на СЗПМ
За да се согледа натамошниот развој на информирањето потребно е да се
направи согледување на досегашното информирање преку сите форми и
облици кои се користат во Сојузот. Врз основа на извршеното согледување се
очекува нов приод и нови содржини во весникот „Пензионер плус“, развој на
информирањето и во здруженијата на пензионерите како и да се интензивира
соработката со ТВ-емисијата „Трета доба“ на МТВ, и развој на други форми и
начини на информирање на пензионерите.
Рок: Во текот на годината
АКТИВНОСТ
Работилница со дописниците на информативните весници на СЗПМ
Со цел да се унапреди информирањето и истото да одговара на денешното
време и да има поттикнувачки дух во унапредување на сите активности во
здруженијата и во Сојузот, ќе се организираат работилници во организација на
Сојузот.
Скопје, 18.12.2018 година

Собрание на СЗПМ
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