Врз основа на член 23 и член 11 од Статутот на Сојузот на здруженија на пензионерите на
Македонија, Извршниот одбор на Сојузот на седницата одржана на 13.11.2020 година,
донесе

ПРОГРАМА
за работа на Сојузот на здруженија на пензионерите на Македонија,
за 2020 година

ВОВЕД:
Согласно член 15 став 1 алинеја 1 од Статуот на Сојузот на здруженија на пензиoнерите на
Македонија (во натамошниот текст: Сојузот) секоја година донесува Програма за работа.
Програмата за работа за 2020 година ќе се заснива на целите и задачите утврдени во
членот 11 од Статутот на Сојузот на здруженија на пензионерите на Македонија.
Прогрмата за работа за 2020 година содржи и активности кои се започнати во 2019 година,
како континуитет во извршување на редовните активности кои призлегуваат од дејноста на
Сојузот како и активности кои ќе се наметнат со својата актуелност, во текот на годината.
Активностите во Програмата за работа за 2020 година произлегуваат од целите и задачите
утврдени во Статутот на Сојузот на здруженија на пензионерите на Македонија.
Сојузот на здруженија на пензионерите на Македонија на Прогрмата за работа секоја година
и’ посветува особено внимание при разгледување од органите и телата на Сојузот со цел во
неа да се опфати извршување на задачи кои ќе бидат од интерес на корисниците на пензија.
И оваа година основни постулати на програмата се остварливост, транспарентност, јавност
во работата, промоција на Сојузот, одговорност, оптимизација и друго.
Сојузот на здруженија 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 2020 година во фокусот на работењето на Сојузот и неговите органи се
следните активности и проекти :
1.Следење и проучување на остварување на уставните и законските права
Според член 11 од Статутот на Сојузот е следење на остварување на уставните и законските
права на корисниците на пензија, заради заштита и промоција на социјалните права и
интереси на пензионерите. Потоа, значајно е преземање на мерки за унапредување на
социјалната положба и интеграција и подобрување на животниот стандард на корисниците
на пензија. За остварување на овие цели се ќе се анажираат сите работни тела во рамките на
нивната надлежност.
2.Следење на остврување на правата од пензиското и нвалидското осигурување
Претставување пред државните органи во заштита и унапредување на правата од
пензиското и инвалидското осигурување. Тие активости се однесуваат на заштита на
стекнатите права од ПИО, редовна исплата на пензиите и нивно усогласување согласно
Законот за пензиското и инвалидското осигурување. Во однос на усогласувањето на
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пензиите Сојузот во текот на 2019 година со писмен допис доставен до МТСП побара во
формулата за усоглесување на пензиите да се земе предвид и порастот на платата како би
имале балансираност во усогласување на пензиите особено важно во услови кога имаме
различна динамика во порастот на платите и трошоците на животот. Во дадените предлози
од Сојузот за конбинирано усогласување беа дадени повеќе предлози и финансиски ефекти
како потребни средства за исплата на пензиите. За исплата на зголемувањето на пензиите со
Буџетот на државата во делот социјални трансвери во текот на 2020 година проектирани се
60,7 милијарди денари за исплата на зголемените пензии како соодветно обезбедување на
оваа категорија на население.Пезиите во текот на 2020 година ќе продолжат да се
усогласуваат и со порастот на трошоците на животот. Во 2020 година ќе продолжи
подршката 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
3.Натамошно следење на унапредување на здравствена заштита на корисниците на
пензија.
Здравственото осигурување односно здравствената заштита е една од значајните облсти за
корисниците на пензија.Ќе продолжи заложбата пензинерите над 65 години да бидат
ослободени од сите видови на партиципација.Се одготвува компаративна анализа по ова
прашање од земјите на нашето опкружување.Во 2о20 година ќе се бараат измени и
доплнување на Позитивната година на лекови со што ќе се подобри квалитетот на
лекувањето и ќе одговара на социјаниот статус на пензионерот. Комисијата за здравство и
социјална политика на Извршниот одбор континуирано ќе предлага мерки за подобрување
на снабденоста со лекови, решавање на прашањето со геријатриски простор кој е во
дефицит, работа на рурални амбуланти и аптеки, упорно барање за изградба надржавни
старски домови,следење како ќе функционираат социјалните сервиси во општините за
давње на услуги во домашни услови, подобрување на условите за живеење во
пензионерските домови , контрола во приватните старски домови односно сувенционирање
на цените во приватните пензиски домови. Сите овие прашања ќе се бара да бидат теми на
Советот за социјална сигурност на пензионерите што работи во рамките на МТСП, за нивно
реално остварување.
Рок: Во текот на годината
4.Мерки за социјалното домување на пензионерите
Едно од круцијалните прашања е социјалното домување на пензионерите преку разни
форми: пензиски односно старски домови (подршка од надлежните органи за изградба на
старски дом во Скопје и Кочани) потоа најавеното субвенцинирање на цените во
приватните старски домови. Во 2020 година активно учество и подршка на Сојузот и ЗП во
функционирање на социјалните сервиси за стари лица. Носители ќе се општините по
уважување на нивната апликација кои услуги ќе ги извршуваат лица со лиценца со цел
квалитетно извршување на услугите.
Рок: во текот на годинта
5.Збогатување на меѓународната соработка
Значајна содржина во 2020 година ќе биде соработката со Сојузите на пензионери во други
земји, што е неминовна потреба за размена на искуства. Особено збогатување на
соработката на Сојузи од држави членки на ЕУ за пристап до ЕУ фондовите.
Рок: во текот на годинта
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6.Развивање на меѓугенерациска соработка
Негување и создавање меѓугенерациска солидарност по сите прашања од пензионерското
живеење, со одржување на средби и работилници.
Рок: во текот на годината
7.Соработка со Владини и невладини организации и институции
Со други Сојузи во Републиката во кои членуваат пензионери; со органи, институции и
служби на Државата (Собранието, Владата, одредени министерства); со ЗЕЛС, Црвен Крст,
хуманитарни и други организации.
Рoк: во текот на годинта
8.Следење на состојбата и функционирањето на клубовите на пензионери
За да се согледа како функционираат клубовите на пензинери и колку се тие на број до сите
ЗП беше доставен Прашалник и врз основа на одговорите и непосреден увид ќе се подготви
соодветна информација која ќе биде проследена до органите на Сојузот..
Рок: Прво полугодие
9.Реализација на 18 Регионални и 10 јубилејна републичка ревија на песни, музика и
игри
Значајно место во 2020 година ќе има одвивањето на овие традиционални активности
преку регионални и републички ревии на песни, музика и игри. Овие активности секоја
година се поквалитетни и го привлекуваат вниманието на јавноста по содржината, бројот на
учесниците и степенот на вертикалната и хоризинталната поврзаност на здруженијата со
Сојузот. Како програмска задача за 2020 година е натамошно претставување на нашиот
фолклор надвор од нашата држава на видоизменетиот 20 фестивал Трето доба во Љубљана
Рок: март-јули
10. Дваесет пети јубилејни Регионални и републички спортски натпревари
Сојузот како и досега ќе му посветува особено внимание на спортот како најмасовни
активности битни за здравјето на пензионерите
Рок: април-октомври
11.Учество на Балканска спортска олимпијада
Во текот на 2020 година ќе продолжат активностите за формирање на Балканска спортска
олимпијада за која цел веќе е потпишан Протокол меѓу Србија,Словенија Маџарска и СР
Македонија. Ова меѓународна спортска олимпијада е од отворен карактер и ќе има можност
да се влкучуваат и други држави и истата ќе се одвива наизменично.
Во 2020 година година има можност најдобри спортисти да учествуваат и на спортските
игри во Врњачка бања кои ги организира Сојузот на здруженија на пензионерите во Србија.
Рок: Во втората половина од годината
12.Координативно тело на Активи на пензионерки во рамките на СЗПМ
Се планира во 2020 согласно својата програма за мандатен период 2019-2023 година ќе
продолжи да ја потикнува и развива социјално –хуманитарнта дејност. Активите на
пензинерќи по ЗП ќе продолжат да извршуваат активности на пензионери кои не можат да
се вклучат во активото стареење преку разни форми и облици за помагање на пензионери.
Следејќи ја програмата на Координативното тело на ниво на СЗПМ, во 2020 година се
очекуваат содржајни и креативн активности кои ќе бидат континуирано следени. Се
очекува дека на тој начин уште повеќе Активите на пензионерки со своите инклузивни
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активности ќе се вклучуваат во развојот на сите активности во здруженијата, особено во
соработка со хуманитарни организации и Црвениот крст.
Рок: Во текот на годината
13.Континуирано следење на работа на Регистрираната огранизација
Во текот на првата година од мандатниот период 2019-2020 година Одборот на
Регистрираната организација во кој членуваат претставници од сите четири Сојузи ги реши
заостанатите барања од ЗП упатени до овој орган, а исто така се изврши и шифрирање на 90
000 пенионери со шифра на општина и здружение. Овие завршени активости се во насока да
може податоците од ФПИОМ да се добиват на месечно ниво што ќе позитивен одраз на
дозначување на чланарината до ЗП. Програмска задача на Сојузот е во што пократки рокови
да се доставуваат податоците до ЗП за пензионерите што членуваат во нивното здружение.
Рок: Во текот на годината
14.Потикнување и подршка на издавачкара дејност и тврештво
Во 2020 година Сојузот ќе продолжи со финансиска подршка на потикнување на
издавачкара дејност и творештво како цели и дејности на Сојузот (член 11 став 1 алинеа 15
од Статутот на Сојузот). Оваа активност ќе се одвива согласно Правилникот за издаваштво
што како правна рамка е донесена во 2019 година. Потикнување на издавачката дејност и
издаваштвото е во насока на современото дејствување на Сојузот и активно стареење на
корисниците на пензија.
Рок: во првото полугодие на годината
15.Состаноци со претседателите на здруженија на пензионери
Во 2019 година се одржа средба со новите претседатели на здруженијта, а во 2020 година
состаноци ќе се одржат и со другите претседатели. Тоа се средби корисни како за ЗП така и
за Сојузот.
Рок: Во текот на годината
16.Организирање на работилница за финасиското работење
Оваа работлница е со цел да се биде во чекор со времето за правилно финасиско работење
по здуженијата и водење на евиденција од таа област.
Рок: Во првото тримесечие
17.Организирање работилници со дописниците на гласилата на СЗПМ
Работилниците со дописниците имаат за цел да го унапредат квалитеот на информирањето
на идните и сегашните корисници на пензија.
Рок: Во првото и во третото тримесечие
18.Натамошен развој на двострано информирање на Сојузот и на здруженијата, како и
на пошироката јавност
По добиени одговори од ЗП ќе се креира натамошниот начин на информирањето покрај
весникот „Пензиoнер плус“,„Коха“,„Пензионерски видици“,ВЕБ страницата и
подстраниците на СЗПМ, Билтени, и други форми
Рок: во првото полугодие
19.Одбележување на значајни датуми и настани поврзани со пензионерската
организација
20 септември, 1 октомври, Недела за грижа за старите лица и други.
Рок: Во текот на годината
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21.Активности за заштита на човековата околина
Со членот 11 од Статутот на Сојузот е утврдено дека Сојузот се грижи за унапредување на
чиста 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 делување на овој план.
Рок: Во текот на годината
22.Продолжување на проектот Инклузија (вклученост) во извршување на
секојдневните задачи во Сојузот и здруженијaта
Проектот Инклузија (вклученост) е безвременски и се однесува на континуирано работење
на здруженијата со цел СЗПМ и Здруженијата да се вклучат, да се промовираат, да ги
апострофираат и изложат потребите на пензионерската популација.
Проктот Инклузија (вклученост) на старите луѓе во активности што ги преземаат и други
граѓански организации како што се семејно насилство, родова еднаквост, здравство,
социјална дејност, еколошки активности и друго. Во текот на 2020 година со воведување на
социјалните сервиси здруженијата преку своите инклузивни активности со општините ќе ги
детектираат пензионерите на кои им е потребна услуга од социјалните сервиси.
Рок: Преку целата година
23.Волонтерството по здруженијата и Сојузот - Согледувања за неговата
имплементација
Волонтерството е задача и обврска во Сојузот и ЗП. Тоа треба да се промовира и биде
застапено во одвивањто на сите активности. Целта е да се застане на патот активностите во
Здруженијата и Сојузо да преминуваат во „платени активности“. Здруженијата на
пензионери како грѓански организации согласно Законот за здруженија и фондации и
Законот за волонтерство се извршуваат на добоволна основа со материјална подршка на
направените неопходни директни трошоци.
Во 2020 година ќе се подржува социјално хуманитарнта активност на доброволна основа на
ЗП во соработка со Црвениот крст во донирање на храна, облека и др. вид на заеднички
активности. Меѓутоа, може слободно да се каже дека волонтерството сеуште не го заземa
заслуженото место во пензионерските граѓански организации. Тоа би требало да е поттик
да се изнајдат форми и начини да се практикува волонтерството правејќи ги здруженијата
уште покорисни општествени чинители.
Рок: Во текот на годината
24.Пензионерска социјална карта – имплементација во поголем број здруженија
Секогаш во програмите на Сојузот ќе се реактивира воведувањето на Пензионерската
социјална карта. Проект треба да се заврши во ЗП Кисела Вода од Скопје, ЗП Валандово и
ЗП Лозово. Оваа активност би требало да продолжи и во други здруженија, а корист од тоа
ќе имаат самите здруженија.
Рок: Второ тримесечје
25.Кoмпjутeрскo oписмeнувaњe нa члeнствoтo
Во ерата на 21 век за сите, а особено за повозрасните генерации многу е важно да добијат
барем минимална компјутерска писменост. Оваа активност ќе се одвива во вклучување на
проекти организирани од други субјекти.
26.Информирање и еволуација на програмата
Оваа активност ќе се остварува по барање на ограните на Сојузот
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...........
Средтвата за реализација на предвидените задачи во оваа програма ќе бидат планирани во
Финансискиот план на СЗПМ односно Прoграмата за работа на СЗПМ, за 2020 година ќе
биде основа за подготвување на Финансискиот план на Сојузот за 2020 година.
..........
Програмата е отворена и може да се надополнува во текот на годината во граници на
финансиските можности.
Скопје, 2020 година

Извршен одбор на СЗПМ
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