
Мен до Ди мов ски

Во со ра бо тка со Цр ве ни от крст на
гра дот Скоп је и со Со ју зот на здру же -
ни ја та на пен зи о не ри на Ма ке до ни ја,
Фон дот за здрав стве но оси гу ру ва ње
на Ма ке до ни ја, на 21 фе вру а ри ми на -
ти от ме сец во до мот на ху ма ни тар ни -
те ор га ни за ции „Да ре Џам баз“ во
Скоп је ор га ни зи ра пр ва ра бо тил ни ца
за ин фор ми ра ње и за еду ка ци ја на
пен зи о не ри те од об ла ста на здрав -
стве но то оси гу ру ва ње и пре вен ци ја
на здрав је то. Ра бо тил ни ца та ја отво -
ри се кре тар ка та на Цр ве ни от крст на
гра дот Скоп је, Су за на Ту не ва-Па у нов -
ска, при што ги поз дра ви го сти те, учес -
ни ци те и при сут ни те, пре теж но од здру -
же ни ја та од Скоп је и око ли на та, па
истак на де ка те ми те што ќе се обра -
бо ту ва ат на оваа и на дру ги те ра бо тил -
ни ци ќе би дат до пол ну ва ње на про гра -
ма та што ве ќе по стои во днев ни те цен -
три за ста ри ли ца. Всуш ност, цел та е
при пад ни ци те на тре та та до ба бла го -
вре ме но да би дат ин фор ми ра ни за си -
те но ви ни во здрав стве но то и пен зи -
ско то оси гу ру ва ње што ги за се га ат. За
зна че ње то на овој про ект, кој оп фа ќа
14 ра бо тил ни ци на одре де ни те ми од
об ла ста на здрав ство то и здрав стве -
на та за шти та на ста ри те ли ца, збо ру -
ва ше ди ре ктор ка та на Фон дот за
здрав стве но оси гу ру ва ње на Ма ке до -
ни ја, м-р Ма ја Пар на џи е ва-Змеј ко ва,
ко ја истак на де ка на овие сред би ќе
има пре зен та ци ја, ин те рак ци ја и ука -
жу ва ње на одре де ни проб ле ми и пред -
ло зи, за тоа ка ко тие да се над ми нат и
да се раз јас нат пра ва та што ги има ат

пен зи о не ри те за по бр зо да ги ос тва -
рат. Во сво е то обра ќа ње пре тсе да те -
лот на СЗПМ, Дра ги Ар ги ров ски, го под -
др жа овој про ект на ФЗОМ и ука жа де -
ка ва кви те еду ка тив ни и пра ктич ни
актив но сти при до не су ва ат пен зи о не -
ри те да би дат ин фор ми ра ни за здрав -
стве но то оси гу ру ва ње и пре вен ци ја -
та на здрав је то и да има ат здра во,
актив но и до сто инс тве но ста ре е ње,
всуш ност што е ин тен ци ја и на Европ -
ска та Уни ја.

- Ток му оваа те ма е акту ел на кај си -
те пен зи о не ри. Ра бо тил ни ци те што ќе
се одр жу ва ат не са мо во Скоп је ту ку
низ це ла та др жа ва ќе да дат од го вор
на мно гу пра ша ња што ги по ста ву ва -

ат пен зи о не ри те, ме ѓу кои е и здрав -
стве на та за шти та, ка ко и нив но то ин -
фор ми ра ње за таа проб ле ма ти ка, а
осо бе но за ле ко ви те што се со на ма -
ле ни це ни, а има ат исти својс тва со
оние што се пре пи шу ва ат и се по ја ву -
ва ат под раз ни ими ња - по со чи Ар ги -
ров ски. 

Во пра ктич ни от дел од ра бо тил ни -
ца та д-р Ана Пе тро ва, со вет нич ка на
ди ре кто рот на ФЗОМ, збо ру ва ше за
пре вен ци ја та на здрав је то, со по се -
бен ак цент на здра ва та ис хра на и
спра ву ва ње то со нај че сти те кар ди о -
ло шки и не фро ло шки за бо лу ва ња и
ди ја бе те сот, до де ка Да ни е ла Јов чев -
ска-Ѓу ров ска, ди ре ктор на Се кто рот за
прав ни ра бо ти, ги ин фор ми ра пен зи -
о не ри те за не кои акту ел ни пра ша ња
и но ви ни при ос тва ру ва ње то на пра -
ва та од здрав стве но то оси гу ру ва ње.

Во вр ска со овие акту ел ни те ми по -
ве ќе ми на од при сут ни те по ста ви ја ин -
те рес ни пра ша ња и од лич ни при ме -
ри ука жаа на не кои до бри ре ше ни ја,
но и на не до ста то ци во ос тва ру ва ње -
то на пра ва та што ќе би дат зе ме ни
пред вид при на та мош но то по до бру ва -
ње на си сте мот од здрав стве на та за -
шти та.

Ва кви еду ка тив ни ра бо тил ни ци за
Со ју зот на здру же ни ја та на пен зи о не -
ри на Ма ке до ни ја во ФЗОМ е утвр де -
но да се одр жат спо ред след ни от рас -
по ред: март - ЗП-Би то ла и Скоп је; април
- ЗП-При леп и Скоп је; мај - ЗП-Те то во
и Скоп је; ју ни - ЗП-Ку ма но во; сеп тем -
ври - ЗП-Го сти вар; октом ври - ЗП-Стру -
ми ца; но ем ври - ЗП-Штип; и де кем ври
- ЗП-Ки че во.

PENZIONERSKIvidici Сојуз на здруженијата 

на пензионерите 

на МакедонијаBroj 26,
Четврток,
13.3.2014 vidici

ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

Свет ла на Пе тков ска

Би тол ча ни и окол ни те гра до ви
со не тр пе ние го оче ку ваа отво ра -
ње то на ре кон стру и ра ни от дом за
ста ри и сне мо же ни ли ца „Сју Рај -
дер“, на иста та ло ка ци ја на ко ја до
ско ро се на о ѓа ше ста ра та згра да
на овој об јект. Би то ла има око лу
18.000 пен зи о не ри, ка те го ри ја на
гра ѓа ни што има при о ри тет на по -
тре ба од ва ква ин сти ту ци ја. Тоа бе -
ше ди ре ктен по вод за раз го вор со
ди ре ктор ка та на овој дом Ма ри ца
То до ров ска.

Ка ква бе ше со стој ба та со ста -
ри от дом „Сју Рај дер“ во Би то ла и
ко га поч на не го ва та ре кон струк -
ци ја?

- Ус ло ви те во ста ри от дом беа
на крај но не за до во ли тел но ни во.
Об је ктот бе ше да ле ку под оп шти те
стан дар ди што ва жат во све тот за
згри жу ва ње ста ри ли ца, а ка па ци -
те тот бе ше за најм но гу 100 ли ца.
Но до не о дам на во до мот би ле сме -
сту ва ни ду ри три е се ти на ли ца по -
ве ќе од ма кси мал ни от ка па ци тет,
пред сA по ра ди не мож но ста одре -
де ни слу чаи да би дат од би е ни за
згри жу ва ње. Тоа беа мно гу ло ши
ус ло ви за жи вот на оваа ка те го ри -
ја на ши со гра ѓа ни. Ста ри от дом не
ну де ше мож ност за ква ли тет но жи -
ве е ње на ко рис ни ци те, има ше ма -
ли про сто ри за за ед нич ко дру же -
ње и актив но сти, тр пе за ри ски от
про стор бе ше не со од ве тен и спо -
ред изг ле дот и спо ред ква дра ту ра -
та. За тоа бе ше до не се на стра те ги -
ска та од лу ка за те мел на ре кон -
струк ци ја на до мот.

Кол ку вре ме тра е ше ре кон -
струк ци ја та?

- Из град ба та на до мот тра е ше
две го ди ни. Вгра де на е но ва опре -
ма, а все ле ни се и ко рис ни ци те
што, до де ка се ре кон стру и ра ше до -
мот, беа при вре ме но сме сте ни во
хо те лот „Би то ла“, кој е во сопс тве -
ност на Фон дот за ПИОМ.

Кои се нај го ле ми те проб ле ми
што се ја ви ја во те кот на ра бо та та?

- Ка ко и во се ко ја по го ле ма ра -
бо та и за фат, ка ков што бе ше овој,
проб ле ми си гур но де ка има ло и ќе
има. Но, бла го да ре ние на ти мот
што го ра ко во де ше овој за фат, ра -
бо ти те ус пеш но се при ве доа кон
кра јот. Фи нан си ра ње то за ре а ли -
за ци ја на овој об јект е дел од бу џе -
тот на оп шти на та Би то ла, а дел е
ре а ли зи ран пре ку ИПА-про гра ма -
та на Ми ни стерс тво то за ло кал на
са мо у пра ва.

Ва ши от ка ра ктер на сил на и енер -
гич на лич ност га ран ти ра де ка си гур -
но ќе ја до те ра те до крај оваа од го -
вор на и ма ко трп на за да ча. По со че -
те на не кои де та ли што ви беа про во -
ка ци ја во ре кон струк ци ја та на до мот.                       

продолжува на стр. 2-3

Ре а ли за ци ја та на овој 
об јект е фи нан си ра на 

од бу џе тот на оп шти на та
Би то ла и од ИПА-про гра -
ма та на Ми ни стерс тво то
за ло кал на са мо у пра ва
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Нов дом за спо кој ни де но ви

Во сво е то обра ќа ње пре тсе -
да те лот на СЗПМ, Дра ги Ар -
ги ров ски, го под др жа овој

про ект на ФЗОМ и ука жа де -
ка ва кви те еду ка тив ни и пра -

ктич ни актив но сти
при до не су ва ат пен зи о не ри те

да би дат ин фор ми ра ни за
здрав стве но то оси гу ру ва ње
и пре вен ци ја та на здрав је то
и да има ат здра во, актив но и

до сто инс тве но ста ре е ње,
што е ин тен ци ја и 

на Европ ска та Уни ја

Ин фор ми ра ње и еду ка ци ја за 
по до бро здрав је на пензионерите



Продолжение од стр. 1

- Про во ка ци ја бе ше на ши от град
Би то ла да до бие об јект спо ред европ -
ски и свет ски при мер во кој ќе жи -
ве ат на ши те со гра ѓа ни и гра ѓа ни те
на дру ги гра до ви од Ма ке до ни ја што
се во тре та та до ба. Европ ски те стан -
дар ди зна чат 2.000 ква драт ни ме -
три ко рис на по вр ши на, со 70 стан -
бе ни еди ни ци (по себ ни со би опре -
ме ни со ба ња), две про сто рии за дру -
же ње на ко рис ни ци те, за ни мал ни,
ли фто ви, две тр пе за рии. Се ко ја стан -
бе на еди ни ца има си стем за до ја ва
од по жар, си стем за по вик, при о ди -
те се без ба ри е ри за ра ди по лес но
дви же ње на ко рис ни ци те, а се ка де
ка де што е по треб но, има др жа чи,
исто за по лес но дви же ње.

Кол ку ко рис ни ци ќе мо жат да се
сме стат во но ви от дом? 

- До мот им ну ди 24-ча сов на не га
на ко рис ни ци те, ед наш не дел но по -
се та од ма ти чен ле кар, ин тер нист и
не вро лог, бер бер ски и фри зер ски ус -
лу ги. Куј на та е опре ме на по нај стро -
ги те пра ви ла на ХАСАП-си сте мот,
обро ци те се ко гаш се све жо при го -
тве ни, спо ред свет ски те стан дар ди.
При тоа им се по све ту ва осо бе но вни -
ма ва ме за по тре би те на хро нич но
бол ни те ко рис ни ци, ди ја бе ти ча ри те
и дру ги те ко рис ни ци на кои им е по -
треб на по мош.

Кои ус ло ви ќе би де по треб но да
се ис пол нат за да мо же да се би де
ко рис ник на ва ша та уста но ва?

- До мот ќе згри жу ва два ти па ко -
рис ни ци. Ед ни те со ре ше ние од цен -

К.С. Ан до но ва 

Ми ни сте рот за труд и со ци јал на по -
ли ти ка Ди ме Спа сов, гра до на чал ни кот
на оп шти на та Га зи Ба ба, То ни Трај ков -
ски, и пре тсе да те лот на Со ју зот на здру -
же ни ја та на пен зи о не ри те на Ма ке до -
ни ја, Дра ги Ар ги ров ски, го по се ти ја ре -
но ви ра ни от дне вен цен тар за ста ри ли -
ца во Ма џа ри, Га зи Ба ба. 

При по се та та, ми ни сте рот Спа сов по -
тсе ти де ка ре но ви ра ни от дне вен цен тар
за ста ри ли ца во Ма џа ри, Га зи Ба ба, е
про дол жу ва ње и спро ве ду ва ње на за -
ед нич ки те актив но сти за отво ра ње дне -
вен цен тар и цен тар за да ва ње по мош
во до маш ни ус ло ви во оп шти на та Га зи
Ба ба, спо ред До го во рот за ме ѓу себ на
со ра бо тка по ме ѓу Ми ни стерс тво то за
труд и со ци јал на по ли ти ка и оп шти на та
Га зи Ба ба, кој бе ше пот пи шан во по че -
то кот на ју ли 2013 го ди на. 

По пот пи шу ва ње то на овој до го вор
беа поч на ти из ве ду ва ње то на гра деж -
но-за на ет чи ски те ра бо ти и ре кон струк -
ци ја та на про сто ри и те во по ра неш но то
ки но „Ма џа ри“. Гра деж ни те ра бо ти беа

об вр ска на оп шти на та Га зи Ба ба, а се
за вр ше ни до кра јот на ми на та та го ди на.
Ми ни стерс тво то за труд и со ци јал на по -
ли ти ка из вр ши опре му ва ње со по треб -
на та опре ма и ин вен тар. 

- Днев ни от цен тар и цен тар за да ва -
ње по мош во до маш ни ус ло ви ќе функ -
ци о ни ра во про сто рии што се прис по со -
бе ни за ра бо та со ли ца што се во тре та -
та до ба и ќе функ ци о ни ра во рам ки те и
под над леж ност на оп шти на та Га зи Ба -
ба. Ка ко ко рис ни ци на ус лу ги те мо жат
да се ја ват ста ри ли ца од на сел ба та Ма -
џа ри, ка ко и од дру ги те окол ни на се ле -
ни ме ста во оп шти на та Га зи Ба ба - ре че
ми ни сте рот за труд и со ци јал на по ли ти -
ка Ди ме Спа сов. 

Во од нос на ид ни те пла но ви, ми ни -
сте рот Спа сов истак на де ка во 2014 го -
ди на се пред ви ду ва отво ра ње на уште
три днев ни цен три за згри жу ва ње ста ри
ли ца. 

- За за до во лу ва ње на ре ал ни те по -
тре би на ста ри те ли ца, Вла да та и Ми ни -
стерс тво то за труд и со ци јал на по ли ти ка
и во на ред ни от пер и од ќе про дол жат да
пре зе ма ат мер ки за ре фор ми во за шти -

та та на ста ри те ли ца и во таа на со ка пла -
ни ра но е на та мош но раз ви ва ње на со -
ци јал ни те сер ви си за ста ри ли ца во Ма -
ке до ни ја, во оп шти ни ка де што ќе се ја -
ват по тре ба и мож ност за ре а ли за ци ја.
Та ка, за оваа го ди на се пред ви ду ва отво -
ра ње но ви ва кви цен три во оп шти ни те
Не го ти но, ме сто Тим ја ник, Че ши но во-
Об ле ше во и Ви ни ца - до пол ни ми ни сте -
рот Спа сов.

Ина ку, во Ма ке до ни ја ве ќе по сто -
јат пет ва кви днев ни цен три за ста ри
ли ца, и тоа во Ча шка, Бо го ми ла, Са мо -
ков, Бу чин и во Вев ча ни. Во со ра бо тка
со гра дот Скоп је и Цр ве ни от крст на гра -
дот Скоп је се отво ри ја и два днев ни цен -
три за ста ри ли ца и цен три за да ва ње
по мош во до маш ни ус ло ви во Скоп је,
и тоа во оп шти на та Цен тар и во оп шти -
на та Ча ир.

- Ми ни стерс тво то за труд и со ци јал -
на по ли ти ка им да ва отво ре на под др -
шка на си те нев ла ди ни ор га ни за ции и
оп шти ни што се под го тве ни да го раз ви -
ва ат овој до мен на во нин сти ту ци о нал -
на за шти та на ста ри те ли ца во зем ја та -
ре че ми ни сте рот Спа сов.
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три те за со ци јал на ра бо та, а дру ги те
спо ред ин ди ви ду ал ни до го во ри. И за
ед ни те и за дру ги те трет ма нот во до -
мот е ист. Си гур но де ка чи та те ли те на
„Пен зи о нер ски ви ди ци“ ги ин те ре си -
ра ат це ни те на до мот. За ко рис ни ци
што се под виж ни и са ми мо жат да си
ги вр шат сво и те лич ни и хи ги ен ски
по тре би це на та е 9.740 де на ри, а за
оние на кои им е по треб на по мош од
дру го ли це це на та е 11.940 де на ри.

Да ли по стој ни от ка дар на вра бо -
те ни ќе ги за до во лу ва по тре би те на
но ви от дом?

- Пла нот и стра те ги ја та на ра ко -
вод ни от тим на до мот за ста ри ли ца
„Сју Рај дер“ е по сто ја но да се одр жу -
ва нај ви со ко мож но ни во на хи ги е -
на за изг ле дот на до мот да би де ма -
кси мал но европ ски. Во пр во вре ме
има ме по тре ба од хи ги е ни чар ки и ге -
рон то-до ма ќин ки, а во след на та фа -
за ќе има ме струч ни ли ца, ка ко фи -

зи о те ра пе вти, со ци јал ни ра бот ни ци
и дру ги. 

Доз во ле те во оваа при го да, од
име то на на ши те ко рис ни ци и од вра -
бо те ни те во до мот, да им ис пра ти ме
топ ла и искре на бла го дар ност на се -
стри те на хри сти јан ска та љу бов „Св.
Вин ко Па ул ски“ од Сло ве ни ја, кои до -
ни раа за по тре би те на до мот, и тоа по -
стел ни на и при бор за пос лу жу ва ње
обро ци на ко рис ни ци те. Исто та ка, од
исти от до на тор до бив ме и спе ци јал ни
гу ме ни чар ша фи, кои во го ле ма ме -
ра ќе би дат олес ну ва ње во одр жу ва -
ње то на хи ги е на та во до мот.

Но ви от об јект „Сју Рај дер“ во Би -
то ла е во сопс тве ност на оп шти на та
Би то ла. Тоа е ре пре зен та ти вен об јект,
гра ден спо ред нај со вре ме ни те стан -
дар ди, со вгра де ни си сте ми на уре ду -
ва ње и опре ма што им ну дат ква ли тет
и си гур ност на жи ве е ње на оваа ка -
те го ри ја на гра ѓа ни.

От чет на сед ни ца на со бра ни е то 
Л. Мла де нов ска

На 26 фе вру а ри го ди на ва со бра -
ни е то на ЗП-Ра до виш и Кон че одр жа
про ши ре на сед ни ца, на ко ја беа
усво е ни из ве шта јот за ми на то го диш -
на та ра бо та, из ве шта јот за из вр ше -
на та кон тро ла на фи нан си ско то ра -
бо те ње и за врш на та сме тка за 2013
го ди на. Пре тсе да те лот на здру же ни -
е то Ко ста ди нов во сво е то при год но
обра ќа ње по себ но се за др жа на зго -

ле ме ни те ус пе си на здру же ни е то,
осо бе но во за шти та та и уна пре ду ва -
ње то на за ед нич ки те це ли и ин те ре -
си на пен зи о нер ска та по пу ла ци ја,
ка ко и во збо га ту ва ње то и по до бру -
ва ње то на кул тур ни те, спорт ски те и
ху ма ни тар ни те актив но сти.

Со не скри е но за до волс тво тој
истак на де ка во се ќа ва ње то на мно -
гу на ши пен зи о не ри 2013 го ди на ќе
би де го ди на за па ме те ње, по ра ди го -
ле ма та разд ви же ност во здру же ни -

е то, но и во со ју зот во це ли на, ка ко и
по ра ди по стиг на ти те ре зул та ти ре чи -
си на си те по ли ња на дејс тву ва ње .
По тоа тој до да де де ка ре зул та ти те се
по стиг на ти со скром ни фи нан си ски
средс тва, но и со до ма ќин ско ра бо -
те ње и не се бич но за ла га ње на си те,
а се то тоа  при до не се да се сра бо ти
и по ве ќе од оче ку ва но то.

Во ди ску си ја та се вклу чи ја: Сто -
јан Лу ка рев, Сла ве Ри стов, Ва сил Га -
зе пов, Ата нас Ри стов, Пе тре Пе тров,
Ма рин ко То до ров и дру ги, кои из не -
соа по зи тив ни оцен и за до се гаш на -
та ра бо та во здру же ни е то и да доа но -
ви идеи, су ге стии и пред ло зи за уна -
пре ду ва ње на на та мош ни те актив -
но сти.

На сед ни ца та за нов член на из -
врш ни от од бор бе ше из бра на Бор -
ка Кр сте ва.

Зак лу чу вај ќи ја сед ни ца та, пре -
тсе да те лот Ко ста ди нов истак на де ка
ос нов на ка ра кте ри сти ка во до се гаш -
но то ра бо те ње, но и по на та му, оста -
ну ва обез бе ду ва ње то јав ност и от -
чет ност во ра бо та та, ка ко и уна пре -
ду ва ње то на со ра бо тка та со си те ор -
га ни за ции и ин сти ту ции на си те ни -
воа, а сD со цел жи во тот на пен зи о -
не ри те да би де по ква ли те тен и по до -
сто инс твен.

Кирил Ри сте ски 

На сред ба та со м-р по прав ни
на у ки и член на из врш ни от од бор
на СЗПМ, Или ја Ада мо ски, не мо -
же а да не се раз го ва ра за актив -
но сти те што ќе би дат ор га ни зи ра -
ни на ни во на Со ју зот на здру же ни -
ја та на пен зи о не ри те на Ма ке до -
ни ја во вр ска со го ди на та на со ли -
дар но ста. Ада мо ски е де ле гат од
при леп ско то здру же ние на пен зи -
о не ри те, а пред пен зи о ни ра ње то
бил дол го го ди шен ра ко во ди тел во
Фон дот за ПИОМ во При леп. Ра бот -
ни от век го за вр шил ка ко су ди ја во
Апе ла ци ски от суд во Би то ла.

Две ил ја ди и че ти ри на е сет та е
прог ла се на за го ди на на со ли дар -
но ста. Што, спо ред вас, ќе би де при -
о ри тет на СЗПМ и, ка ко член на ИО,
за што ќе се за ла га те да би де ре а -
ли зи ра но?

- Во сог лас ност со Про гра ма та
на СЗПМ за 2014 го ди на, а врз ос -
но ва на од лу ка та на ИО, оваа го ди -
на е прог ла се на за го ди на на со ли -
дар но ста. Са кам мал ку да го до об -
јас нам ети мо ло шко то зна че ње на
збо рот со ли дар ност. Во су шти на со -
ли дар но ста зна чи „си те за еден -
еден за си те“, или со ли дар но ста
зна чи до ктри на на ме ѓу себ на за -
вис ност на оние што има ат по ве ќе
да им да дат на оние што има ат по -
мал ку. По а ѓај ќи од фа ктот де ка Ре -
пуб ли ка Ма ке до ни ја во Уста вот е
де фи ни ра на ка ко со ци јал на др жа -
ва, со ци ја ла та во се бе ги ин до ктри -
ни ра еле мен ти те и на со ли дар ност,
за ем ност и ху ма ност. Цел та на оваа
актив ност на со ју зот е да ва ње при -
о ри тет на со ци јал но-ху ма ни тар ни -
те ак ции во здру же ни ја та на пен зи -
о не ри те. Ра ци о то на оваа актив -
ност всуш ност зна чи оп фа ќа ње што
по го лем број пен зи о не ри на кои им
се по треб ни со од вет на па рич на и
друг вид со ли дар на по мош. Спо ред
тоа, ова не зна чи де ка и во ми на -
ти те го ди ни не ма ло ва кви актив но -
сти. Има ло, но по ра ди де неш ни те
со стој би и искус тва, ка ко и вре ме -
то во кое жи ве е ме и ра бо ти ме, оце -
на та на ИО СЗПМ, оваа го ди на да
би де прог ла се на за го ди на на со -
ли дар но ста бе ше им пе ра тив. Ка ко
што спо ме нав прет ход но, со ли дар -
но ста е и устав на ка те го ри ја, што
уште по ве ќе H да ва при о ри тет на
до не се на та од лу ка. За ре а ли зи ра -
ње на оваа од лу ка ИО на СЗПМ пре -
по ра чу ва до си те здру же ни ја, при
усво ју ва ње то на фи нан си ски те пла -
но ви, да ја има ат пред вид оваа
актив ност и да под го тват опе ра тив -
ни про гра ми во смис ла на пе ча те -
ње ло го и фла е ри, ка ко и мно гу дру -
ги актив но сти што ќе ја одре дат
2014-та ка ко го ди на на со ли дар но -
ста. Вед наш са кам да ја истак нам
се ри оз но ста на ЗП-При леп за ре а -
ли за ци ја та на оваа актив ност. Вед -
наш се одр жа ни со ста но ци на ор -
га ни те на ЗП, по што се до не се ни
од лу ки со кои се зго ле ме ни средс -
тва та за ед но крат на не по врат на па -
рич на по мош. За оваа го ди на, спо -
ре де но со ла ни, овие средс тва се
зго ле ме ни за око лу 40 от сто, од нос -
но од 600.000 на 850.000 де на ри,
а средс тва та за бањ ско и кли мат -
ско ле ку ва ње од 200.000 се пла -
ни ра да се зго ле мат на 250.000 де -
на ри. Средс тва та за дру ги те актив -
но сти што се во функ ци ја на ма те -
ри јал на по мош се пла ни ра ни на
200.000 де на ри. На кра тко, за ре -
а ли за ци ја на го ди на та на со ли дар -
но ста од при леп ско то здру же ние на

пен зи о не ри ќе се изд во јат око лу
1.350.000 де на ри. Тоа ќе се по стиг -
не со кра те ње на дру ги те актив но -
сти на ЗП. 

Ка кво е ва ше то мис ле ње за она
што ла ни бе ше ре а ли зи ра но пре ку
ак ци и те и актив но сти те на СЗПМ? 

- Со ју зот во те кот на ми на та та
го ди на пла ни ра ни те за да чи и актив -
но сти ги ис пол ни во це лост, по ве -
ќе од оче ку ва но то. Спе кта рот на ак -
ци и те е мош не ши рок: уна пре ду ва -
ње на пра ва та од пен зи ско то оси -
гу ру ва ње, актив но сти те од кул ту -
рен, ре кре а ти вен, спорт ски и друг
план. Ов де тре ба да се ци ти ра пре -
тсе да те лот на со ју зот, Дра ги Ар ги -
ров ски, кој на ве де де ка 2013-та за
со ју зот е исто ри ска го ди на, од нос -
но го ди на за па ме те ње. Зго ле му -
ва ње то на пен зи ски те при ма ња е
6,9 от сто, а од 2006 го ди на до се га
вкуп но то зго ле му ва ње на пен зи и -
те из не су ва 54 от сто! На пла нот на
кул тур но-спорт ски те и ре кре а тив -
ни те актив но сти во 2013 го ди на
учес тву ва ле ре корд ни 300.000
пен зи о не ри, про сеч на та пен зи ја е
зго ле ме на на 11.833 де на ри, по -
тоа од но сот на про сеч на пла та со

пен зи ја од 49 се зго ле мил на 56 от -
сто! Исто та ка, со по мош на Вла да -
та и Ми ни стерс тво то за труд и со -
ци ја ла по ли ти ка се обез бе де ни и
про сто рии за со ју зот на трај но ко -
ри сте ње без на до мест. На пла нот
на здрав стве на та за шти та, око лу
160.000 пен зи о не ри до би ја бесп -
лат на здрав стве на за шти та, по тоа
ре а ли за ци ја на про е кти те за бањ -
ско и кли мат ска ре кре а ци ја, бесп -
ла тен пре воз на пен зи о не ри те, ка -
ко и ре а ли за ци ја на про е ктот „Ре -
пуб лич ка ре ви ја на пес ни и игри на
пен зи о не ри те“, кој е прог ла сен за
ма ни фе ста ци ја од на ци о нал но и
кул тур но зна че ње за др жа ва та. 

Ка ква е вр ска та ме ѓу вас и ба -
за та во ЗП-При леп и не го ви те чле -
но ви?

- Јас ка ко де ле гат на ЗП-При леп
и член на ИО на СЗПМ во мо е то
дејс тву ва ње се ко гаш се ра ко во дам
спо ред ста ту тот на со ју зот, ка ко и
ста ту тар ни те одред би на ЗП и нив -
ни те про гра ми за ра бо та. Пра ша -
ња та и проб ле ми те што се по ста ву -
ва ат на ни во на со ју зот, а кои се те -
ме лат врз про грам ски те це ли и за -
да чи, при се кој мој на стап, прет ход -
но вр шам кон сул та ции, ка ко со раз -
гра но ци те та ка и со над леж ни те ор -
га ни на ЗП-При леп и ра ко водс тво -
то за тоа да ли пред ло же ни от акт,
пре по ра ка, мис ле ње на со ју зот ги
изра зу ва и одра зу ва це ли те и за да -
чи те за кои си те се ан га жи ра ме во
ин те рес на пен зи о не ри те. Јас се -
ко гаш ги пре не су вам и се за ла гам
за ре а ли за ци ја на ста во ви те и мис -
ле ња та на ба за та, ме ѓу тоа исто та -
ка се ко гаш во дам сме тка и за по -
ши ро ки от ин те рес на пен зи о не ри -
те во на ша та др жа ва.

Со ли дар ност зна чи „си те
за еден - еден за си те“, или
со ли дар но ста зна чи ме ѓу -
себ на за вис ност на оние
што има ат по ве ќе да им
да дат на оние што има ат

по мал ку 

Нов дом за спо кој ни де но ви

Ре но ви ран днев ни от цен тар за ста ри ли ца 

ЗП-РАДОВИШ И КОНЧЕ

Со ли дар ни во го ди на та на со ли дар но ста 

Со вре ме ни от ма ке дон ски по ет, сли кар,
ва јар, пен зи о не рот Ми лан Тер зов ски, на 25
ми на ти от ме сец бе ше пре зен тер на сво е то
по ет ско тво реш тво во Клу бот на љу би те ли те
на кни га та во ЗП Со ли дар ност-Ае ро дром. 

Во нај а ва та на ува же ни от автор на мно -
гу сти хоз бир ки, умет нич ки де ла и дру ги твор -

би, пре тсе да тел ка та на клу бот Са шка Иг нов -
ска го прет ста ви го сти нот ука жу вај ќи на гран -
ди оз но ста на тво реш тво то соз да ва но со го -
ди ни, кое оста ви ло бе лег за вре ме то, за на -
ста ни те и за не го ви от жи вот.

Тер зов ски пи шу ва и об ја ву ва по ве ќе од
че ти ри де це нии и иа ко има 84 го ди ни, сD

уште тво ри и го збо га ту ва сво јот опус. Нај на -
пред се ри оз но се ог ла си со збир ка та пес ни
„Че ко ри во се бе“, по ко ја на ста ну ва ат и се
ре дат сти хоз бир ки те: „Омо ри на“, „Ба ла ди за
Коз јак“, „По ста пал ки“, по е ма та „Га ли чи ца“,
а по тоа е на пра вен из бор од не го во то тво -
реш тво  „Цр но рас па ќе на пес на та“, што е по -
ја ве но на 60 го ди ни од жи во тот на авто рот и
40 го ди ни не го ва умет нич ка деј ност. Де сет
го ди ни по доц на се по ја ву ва и збир ка та по е -
зи ја „Сон чев ча сов ник“, а не го ва та „Аз буч -
на мо ли тва“ е об ја ве на во 2010 го ди на.

Пред осум де се ти на љу би те ли на пи ша -
ни от збор, авто рот се прет ста ви со чи та ње
пес ни од спо ме на ти те збир ки, кои на нај до -
бар на чин ка жу ваа за опре дел ба та и не го -
во то приб ли жу ва ње кон со вре ме ни ци те на
мо дер но то тво реш тво и авто ри те што оста -

ви ја не из бриш ли ви тра ги во исто ри ја та на
ма ке дон ска та ли те ра ту ра.

Поз на ти от но ви нар и пуб ли цист, акту ел -
ни от пре тсе да тел на СЗПМ, Дра ги Ар ги ров -
ски, кој при сус тву ва ше на на ста нот, мош не
по фал но се изра зи за тво реш тво то на Тер -
зов ски и, би деј ќи го поз на вал од школ ски клу -
пи, ка жу ва ше за не го ва та нак ло не тост кон
по е зи ја та и умет но ста, со што уште то гаш се
изд во ју вал изра зу вај ќи го сво јот по рив и не -
скри ен та лент. 

Про мо ци ја та на тво реш тво то на Ми лан
Тер зов ски за вр ши со бу рен ап ла уз, а по тоа
авто рот им по да ри 20 кни ги од збир ка та „Аз -
буч на мо ли тва“ на среќ ни до бит ни ци од при -
сут ни те, за кои бе ше ор га ни зи ра но изв ле ку -
ва ње по прин ци пот на ло та ри ја.              М.Д.

К. Спа се ски 

Бро јот на мај сто ри те за изра бо тка на
ста ри охрид ски чу но ви е нез на чи те лен. За
жал, оваа тра ди ци ја по ле ка изу ми ра, ка -
ко и не ко гаш ни те слав ни и на да ле ку поз -
на ти охрид ски рез ба ри. Мал ку ми на од
пом ла да та ге не ра ци ја, са мо од љу бов, се
за ни ма ва ат со пра ве ње чу но ви и го про -
дол жу ва ат овој за на ет. Мо же би за тоа по -
ра неш ни от ди зај нер во фа бри ка та „Брат -
ство“, Пре драг Ма син, по пен зи о ни ра ње -
то му се по све тил на сво е то хо би, да изра -
бо ту ва чу но ви од др во со ма ли ди мен зии
ка ко су ве ни ри, кои се пре поз нат ли ви за
Охрид и крај бреж је то. 

- Уште пред вој на та охрид ски от чун се
ко ри стел за пре воз на лу ѓе и сто ка од се -
ла та на по ра неш на та га лич ка оп шти на до
Охрид, и обрат но, до По гра дец, со сед на
Ал ба ни ја, а се упо тре бу вал и на стру шко -

то крај бреж је. Пок рај тоа чу нот им слу жел
и на ри ба ри те ка ко ос нов но средс тво за
ег зи стен ци ја. Јас поч нав да го изра бо ту -
вам ка ко су ве нир во три ди мен зии отка -
ко за ми нав во пен зи ја, за да си ги ис пол -
нам и да си ги раз у ба вам пен зи о нер ски -
те де но ви, би деј ќи тоа мно гу ме ре ла кси -
ра, ме сми ру ва и ми при чи ну ва за до волс -
тво, а вре ме то ед но став но со лес но ти ја
ми „бе га“. Иа ко оваа ра бо та, по ра ди спе -
ци фич но ста, ба ра вре ме, на пор и тр пе -
ние, не ме оп то ва ру ва, би деј ќи ја ра бо -
там со го ле ма љу бов - ве ли Ма син.

Су ве ни рот охрид ски чун, кој Ма син го
изра бо ту ва рач но, мо же да се нај де во
мно гу про дав ни ци за су ве ни ри во Охрид,
а од го сти те и од ту ри сти те е осо бе ни ба -
ран, би деј ќи е пре поз нат лив за гра дот и
по тсе ту ва на ста ри те чу но ви што слу же ле
за по ве ќе на ме ни.

Ина ку, Пре драг Ма син од Од бо рот за

по диг ну ва ње спо мен-обе леж је за од бе ле -
жу ва ње на хри сти јан ски от праз ник Бо го -
јав ле ние-Во ди ци, на Кон кур сот за изра -
бо тка на идеј но ре ше ние, од Со ве тот на
оп шти на та Охрид ја до би тре та та на гра да
во вред ност од 15.000 де на ри, што е уште
ед на по твр да за не го ви от та лент и умеш -
ност.

ЗП-ОХРИД И ДЕБРЦА

Поч нав да го изра бо ту вам
ка ко су ве нир во три ди мен -
зии отка ко за ми нав во пен -
зи ја, за да си ги ис пол нам и
да си ги раз у ба вам пен зи о -

нер ски те де но ви, би деј ќи тоа
мно гу ме ре ла кси ра, ве ли

Пре драг Ма син, по ра не шен
ди зај нер во фа бри ка та

„Брат ство“

Охрид ски от чун оп се си ја 

КЛУБ НА ЉУБИТЕЛИ НА КНИГАТА ВО ЗП СОЛИДАРНОСТ-АЕРОДРОМ
Низ тво реш тво то на по е тот Ми лан Тер зов ски

Домот е изграден по  европ ски стан дар ди 
на 2.000 ква драт ни ме три 

ко рис на по вр ши на и 70 стан бе ни еди ни ци 

Во 2014 го ди на се пред ви ду ва 
отво ра ње на уште три днев ни цен три 

Пре драг Ма син, по пен зи о ни ра ње то
му се по све ти на сво е то хо би



Продолжение од стр. 1

- Про во ка ци ја бе ше на ши от град
Би то ла да до бие об јект спо ред европ -
ски и свет ски при мер во кој ќе жи -
ве ат на ши те со гра ѓа ни и гра ѓа ни те
на дру ги гра до ви од Ма ке до ни ја што
се во тре та та до ба. Европ ски те стан -
дар ди зна чат 2.000 ква драт ни ме -
три ко рис на по вр ши на, со 70 стан -
бе ни еди ни ци (по себ ни со би опре -
ме ни со ба ња), две про сто рии за дру -
же ње на ко рис ни ци те, за ни мал ни,
ли фто ви, две тр пе за рии. Се ко ја стан -
бе на еди ни ца има си стем за до ја ва
од по жар, си стем за по вик, при о ди -
те се без ба ри е ри за ра ди по лес но
дви же ње на ко рис ни ци те, а се ка де
ка де што е по треб но, има др жа чи,
исто за по лес но дви же ње.

Кол ку ко рис ни ци ќе мо жат да се
сме стат во но ви от дом? 

- До мот им ну ди 24-ча сов на не га
на ко рис ни ци те, ед наш не дел но по -
се та од ма ти чен ле кар, ин тер нист и
не вро лог, бер бер ски и фри зер ски ус -
лу ги. Куј на та е опре ме на по нај стро -
ги те пра ви ла на ХАСАП-си сте мот,
обро ци те се ко гаш се све жо при го -
тве ни, спо ред свет ски те стан дар ди.
При тоа им се по све ту ва осо бе но вни -
ма ва ме за по тре би те на хро нич но
бол ни те ко рис ни ци, ди ја бе ти ча ри те
и дру ги те ко рис ни ци на кои им е по -
треб на по мош.

Кои ус ло ви ќе би де по треб но да
се ис пол нат за да мо же да се би де
ко рис ник на ва ша та уста но ва?

- До мот ќе згри жу ва два ти па ко -
рис ни ци. Ед ни те со ре ше ние од цен -

К.С. Ан до но ва 

Ми ни сте рот за труд и со ци јал на по -
ли ти ка Ди ме Спа сов, гра до на чал ни кот
на оп шти на та Га зи Ба ба, То ни Трај ков -
ски, и пре тсе да те лот на Со ју зот на здру -
же ни ја та на пен зи о не ри те на Ма ке до -
ни ја, Дра ги Ар ги ров ски, го по се ти ја ре -
но ви ра ни от дне вен цен тар за ста ри ли -
ца во Ма џа ри, Га зи Ба ба. 

При по се та та, ми ни сте рот Спа сов по -
тсе ти де ка ре но ви ра ни от дне вен цен тар
за ста ри ли ца во Ма џа ри, Га зи Ба ба, е
про дол жу ва ње и спро ве ду ва ње на за -
ед нич ки те актив но сти за отво ра ње дне -
вен цен тар и цен тар за да ва ње по мош
во до маш ни ус ло ви во оп шти на та Га зи
Ба ба, спо ред До го во рот за ме ѓу себ на
со ра бо тка по ме ѓу Ми ни стерс тво то за
труд и со ци јал на по ли ти ка и оп шти на та
Га зи Ба ба, кој бе ше пот пи шан во по че -
то кот на ју ли 2013 го ди на. 

По пот пи шу ва ње то на овој до го вор
беа поч на ти из ве ду ва ње то на гра деж -
но-за на ет чи ски те ра бо ти и ре кон струк -
ци ја та на про сто ри и те во по ра неш но то
ки но „Ма џа ри“. Гра деж ни те ра бо ти беа

об вр ска на оп шти на та Га зи Ба ба, а се
за вр ше ни до кра јот на ми на та та го ди на.
Ми ни стерс тво то за труд и со ци јал на по -
ли ти ка из вр ши опре му ва ње со по треб -
на та опре ма и ин вен тар. 

- Днев ни от цен тар и цен тар за да ва -
ње по мош во до маш ни ус ло ви ќе функ -
ци о ни ра во про сто рии што се прис по со -
бе ни за ра бо та со ли ца што се во тре та -
та до ба и ќе функ ци о ни ра во рам ки те и
под над леж ност на оп шти на та Га зи Ба -
ба. Ка ко ко рис ни ци на ус лу ги те мо жат
да се ја ват ста ри ли ца од на сел ба та Ма -
џа ри, ка ко и од дру ги те окол ни на се ле -
ни ме ста во оп шти на та Га зи Ба ба - ре че
ми ни сте рот за труд и со ци јал на по ли ти -
ка Ди ме Спа сов. 

Во од нос на ид ни те пла но ви, ми ни -
сте рот Спа сов истак на де ка во 2014 го -
ди на се пред ви ду ва отво ра ње на уште
три днев ни цен три за згри жу ва ње ста ри
ли ца. 

- За за до во лу ва ње на ре ал ни те по -
тре би на ста ри те ли ца, Вла да та и Ми ни -
стерс тво то за труд и со ци јал на по ли ти ка
и во на ред ни от пер и од ќе про дол жат да
пре зе ма ат мер ки за ре фор ми во за шти -

та та на ста ри те ли ца и во таа на со ка пла -
ни ра но е на та мош но раз ви ва ње на со -
ци јал ни те сер ви си за ста ри ли ца во Ма -
ке до ни ја, во оп шти ни ка де што ќе се ја -
ват по тре ба и мож ност за ре а ли за ци ја.
Та ка, за оваа го ди на се пред ви ду ва отво -
ра ње но ви ва кви цен три во оп шти ни те
Не го ти но, ме сто Тим ја ник, Че ши но во-
Об ле ше во и Ви ни ца - до пол ни ми ни сте -
рот Спа сов.

Ина ку, во Ма ке до ни ја ве ќе по сто -
јат пет ва кви днев ни цен три за ста ри
ли ца, и тоа во Ча шка, Бо го ми ла, Са мо -
ков, Бу чин и во Вев ча ни. Во со ра бо тка
со гра дот Скоп је и Цр ве ни от крст на гра -
дот Скоп је се отво ри ја и два днев ни цен -
три за ста ри ли ца и цен три за да ва ње
по мош во до маш ни ус ло ви во Скоп је,
и тоа во оп шти на та Цен тар и во оп шти -
на та Ча ир.

- Ми ни стерс тво то за труд и со ци јал -
на по ли ти ка им да ва отво ре на под др -
шка на си те нев ла ди ни ор га ни за ции и
оп шти ни што се под го тве ни да го раз ви -
ва ат овој до мен на во нин сти ту ци о нал -
на за шти та на ста ри те ли ца во зем ја та -
ре че ми ни сте рот Спа сов.
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М-Р ИЛИЈА АДАМОСКИ, ЧЛЕН НА ИЗВРШНИОТ ОДБОР НА СЗПМВО МА ЏА РИ, ОП ШТИ НА ТА ГА ЗИ БА БА ИНТЕРВЈУ СО МАРИЦА ТОДОРОВСКА, ДИРЕКТОРКА НА ДОМОТ ЗА СТАРИ ЛИЦА „СЈУ РАЈДЕР“ ВО БИТОЛА

три те за со ци јал на ра бо та, а дру ги те
спо ред ин ди ви ду ал ни до го во ри. И за
ед ни те и за дру ги те трет ма нот во до -
мот е ист. Си гур но де ка чи та те ли те на
„Пен зи о нер ски ви ди ци“ ги ин те ре си -
ра ат це ни те на до мот. За ко рис ни ци
што се под виж ни и са ми мо жат да си
ги вр шат сво и те лич ни и хи ги ен ски
по тре би це на та е 9.740 де на ри, а за
оние на кои им е по треб на по мош од
дру го ли це це на та е 11.940 де на ри.

Да ли по стој ни от ка дар на вра бо -
те ни ќе ги за до во лу ва по тре би те на
но ви от дом?

- Пла нот и стра те ги ја та на ра ко -
вод ни от тим на до мот за ста ри ли ца
„Сју Рај дер“ е по сто ја но да се одр жу -
ва нај ви со ко мож но ни во на хи ги е -
на за изг ле дот на до мот да би де ма -
кси мал но европ ски. Во пр во вре ме
има ме по тре ба од хи ги е ни чар ки и ге -
рон то-до ма ќин ки, а во след на та фа -
за ќе има ме струч ни ли ца, ка ко фи -

зи о те ра пе вти, со ци јал ни ра бот ни ци
и дру ги. 

Доз во ле те во оваа при го да, од
име то на на ши те ко рис ни ци и од вра -
бо те ни те во до мот, да им ис пра ти ме
топ ла и искре на бла го дар ност на се -
стри те на хри сти јан ска та љу бов „Св.
Вин ко Па ул ски“ од Сло ве ни ја, кои до -
ни раа за по тре би те на до мот, и тоа по -
стел ни на и при бор за пос лу жу ва ње
обро ци на ко рис ни ци те. Исто та ка, од
исти от до на тор до бив ме и спе ци јал ни
гу ме ни чар ша фи, кои во го ле ма ме -
ра ќе би дат олес ну ва ње во одр жу ва -
ње то на хи ги е на та во до мот.

Но ви от об јект „Сју Рај дер“ во Би -
то ла е во сопс тве ност на оп шти на та
Би то ла. Тоа е ре пре зен та ти вен об јект,
гра ден спо ред нај со вре ме ни те стан -
дар ди, со вгра де ни си сте ми на уре ду -
ва ње и опре ма што им ну дат ква ли тет
и си гур ност на жи ве е ње на оваа ка -
те го ри ја на гра ѓа ни.

От чет на сед ни ца на со бра ни е то 
Л. Мла де нов ска

На 26 фе вру а ри го ди на ва со бра -
ни е то на ЗП-Ра до виш и Кон че одр жа
про ши ре на сед ни ца, на ко ја беа
усво е ни из ве шта јот за ми на то го диш -
на та ра бо та, из ве шта јот за из вр ше -
на та кон тро ла на фи нан си ско то ра -
бо те ње и за врш на та сме тка за 2013
го ди на. Пре тсе да те лот на здру же ни -
е то Ко ста ди нов во сво е то при год но
обра ќа ње по себ но се за др жа на зго -

ле ме ни те ус пе си на здру же ни е то,
осо бе но во за шти та та и уна пре ду ва -
ње то на за ед нич ки те це ли и ин те ре -
си на пен зи о нер ска та по пу ла ци ја,
ка ко и во збо га ту ва ње то и по до бру -
ва ње то на кул тур ни те, спорт ски те и
ху ма ни тар ни те актив но сти.

Со не скри е но за до волс тво тој
истак на де ка во се ќа ва ње то на мно -
гу на ши пен зи о не ри 2013 го ди на ќе
би де го ди на за па ме те ње, по ра ди го -
ле ма та разд ви же ност во здру же ни -

е то, но и во со ју зот во це ли на, ка ко и
по ра ди по стиг на ти те ре зул та ти ре чи -
си на си те по ли ња на дејс тву ва ње .
По тоа тој до да де де ка ре зул та ти те се
по стиг на ти со скром ни фи нан си ски
средс тва, но и со до ма ќин ско ра бо -
те ње и не се бич но за ла га ње на си те,
а се то тоа  при до не се да се сра бо ти
и по ве ќе од оче ку ва но то.

Во ди ску си ја та се вклу чи ја: Сто -
јан Лу ка рев, Сла ве Ри стов, Ва сил Га -
зе пов, Ата нас Ри стов, Пе тре Пе тров,
Ма рин ко То до ров и дру ги, кои из не -
соа по зи тив ни оцен и за до се гаш на -
та ра бо та во здру же ни е то и да доа но -
ви идеи, су ге стии и пред ло зи за уна -
пре ду ва ње на на та мош ни те актив -
но сти.

На сед ни ца та за нов член на из -
врш ни от од бор бе ше из бра на Бор -
ка Кр сте ва.

Зак лу чу вај ќи ја сед ни ца та, пре -
тсе да те лот Ко ста ди нов истак на де ка
ос нов на ка ра кте ри сти ка во до се гаш -
но то ра бо те ње, но и по на та му, оста -
ну ва обез бе ду ва ње то јав ност и от -
чет ност во ра бо та та, ка ко и уна пре -
ду ва ње то на со ра бо тка та со си те ор -
га ни за ции и ин сти ту ции на си те ни -
воа, а сD со цел жи во тот на пен зи о -
не ри те да би де по ква ли те тен и по до -
сто инс твен.

Кирил Ри сте ски 

На сред ба та со м-р по прав ни
на у ки и член на из врш ни от од бор
на СЗПМ, Или ја Ада мо ски, не мо -
же а да не се раз го ва ра за актив -
но сти те што ќе би дат ор га ни зи ра -
ни на ни во на Со ју зот на здру же ни -
ја та на пен зи о не ри те на Ма ке до -
ни ја во вр ска со го ди на та на со ли -
дар но ста. Ада мо ски е де ле гат од
при леп ско то здру же ние на пен зи -
о не ри те, а пред пен зи о ни ра ње то
бил дол го го ди шен ра ко во ди тел во
Фон дот за ПИОМ во При леп. Ра бот -
ни от век го за вр шил ка ко су ди ја во
Апе ла ци ски от суд во Би то ла.

Две ил ја ди и че ти ри на е сет та е
прог ла се на за го ди на на со ли дар -
но ста. Што, спо ред вас, ќе би де при -
о ри тет на СЗПМ и, ка ко член на ИО,
за што ќе се за ла га те да би де ре а -
ли зи ра но?

- Во сог лас ност со Про гра ма та
на СЗПМ за 2014 го ди на, а врз ос -
но ва на од лу ка та на ИО, оваа го ди -
на е прог ла се на за го ди на на со ли -
дар но ста. Са кам мал ку да го до об -
јас нам ети мо ло шко то зна че ње на
збо рот со ли дар ност. Во су шти на со -
ли дар но ста зна чи „си те за еден -
еден за си те“, или со ли дар но ста
зна чи до ктри на на ме ѓу себ на за -
вис ност на оние што има ат по ве ќе
да им да дат на оние што има ат по -
мал ку. По а ѓај ќи од фа ктот де ка Ре -
пуб ли ка Ма ке до ни ја во Уста вот е
де фи ни ра на ка ко со ци јал на др жа -
ва, со ци ја ла та во се бе ги ин до ктри -
ни ра еле мен ти те и на со ли дар ност,
за ем ност и ху ма ност. Цел та на оваа
актив ност на со ју зот е да ва ње при -
о ри тет на со ци јал но-ху ма ни тар ни -
те ак ции во здру же ни ја та на пен зи -
о не ри те. Ра ци о то на оваа актив -
ност всуш ност зна чи оп фа ќа ње што
по го лем број пен зи о не ри на кои им
се по треб ни со од вет на па рич на и
друг вид со ли дар на по мош. Спо ред
тоа, ова не зна чи де ка и во ми на -
ти те го ди ни не ма ло ва кви актив но -
сти. Има ло, но по ра ди де неш ни те
со стој би и искус тва, ка ко и вре ме -
то во кое жи ве е ме и ра бо ти ме, оце -
на та на ИО СЗПМ, оваа го ди на да
би де прог ла се на за го ди на на со -
ли дар но ста бе ше им пе ра тив. Ка ко
што спо ме нав прет ход но, со ли дар -
но ста е и устав на ка те го ри ја, што
уште по ве ќе H да ва при о ри тет на
до не се на та од лу ка. За ре а ли зи ра -
ње на оваа од лу ка ИО на СЗПМ пре -
по ра чу ва до си те здру же ни ја, при
усво ју ва ње то на фи нан си ски те пла -
но ви, да ја има ат пред вид оваа
актив ност и да под го тват опе ра тив -
ни про гра ми во смис ла на пе ча те -
ње ло го и фла е ри, ка ко и мно гу дру -
ги актив но сти што ќе ја одре дат
2014-та ка ко го ди на на со ли дар но -
ста. Вед наш са кам да ја истак нам
се ри оз но ста на ЗП-При леп за ре а -
ли за ци ја та на оваа актив ност. Вед -
наш се одр жа ни со ста но ци на ор -
га ни те на ЗП, по што се до не се ни
од лу ки со кои се зго ле ме ни средс -
тва та за ед но крат на не по врат на па -
рич на по мош. За оваа го ди на, спо -
ре де но со ла ни, овие средс тва се
зго ле ме ни за око лу 40 от сто, од нос -
но од 600.000 на 850.000 де на ри,
а средс тва та за бањ ско и кли мат -
ско ле ку ва ње од 200.000 се пла -
ни ра да се зго ле мат на 250.000 де -
на ри. Средс тва та за дру ги те актив -
но сти што се во функ ци ја на ма те -
ри јал на по мош се пла ни ра ни на
200.000 де на ри. На кра тко, за ре -
а ли за ци ја на го ди на та на со ли дар -
но ста од при леп ско то здру же ние на

пен зи о не ри ќе се изд во јат око лу
1.350.000 де на ри. Тоа ќе се по стиг -
не со кра те ње на дру ги те актив но -
сти на ЗП. 

Ка кво е ва ше то мис ле ње за она
што ла ни бе ше ре а ли зи ра но пре ку
ак ци и те и актив но сти те на СЗПМ? 

- Со ју зот во те кот на ми на та та
го ди на пла ни ра ни те за да чи и актив -
но сти ги ис пол ни во це лост, по ве -
ќе од оче ку ва но то. Спе кта рот на ак -
ци и те е мош не ши рок: уна пре ду ва -
ње на пра ва та од пен зи ско то оси -
гу ру ва ње, актив но сти те од кул ту -
рен, ре кре а ти вен, спорт ски и друг
план. Ов де тре ба да се ци ти ра пре -
тсе да те лот на со ју зот, Дра ги Ар ги -
ров ски, кој на ве де де ка 2013-та за
со ју зот е исто ри ска го ди на, од нос -
но го ди на за па ме те ње. Зго ле му -
ва ње то на пен зи ски те при ма ња е
6,9 от сто, а од 2006 го ди на до се га
вкуп но то зго ле му ва ње на пен зи и -
те из не су ва 54 от сто! На пла нот на
кул тур но-спорт ски те и ре кре а тив -
ни те актив но сти во 2013 го ди на
учес тву ва ле ре корд ни 300.000
пен зи о не ри, про сеч на та пен зи ја е
зго ле ме на на 11.833 де на ри, по -
тоа од но сот на про сеч на пла та со

пен зи ја од 49 се зго ле мил на 56 от -
сто! Исто та ка, со по мош на Вла да -
та и Ми ни стерс тво то за труд и со -
ци ја ла по ли ти ка се обез бе де ни и
про сто рии за со ју зот на трај но ко -
ри сте ње без на до мест. На пла нот
на здрав стве на та за шти та, око лу
160.000 пен зи о не ри до би ја бесп -
лат на здрав стве на за шти та, по тоа
ре а ли за ци ја на про е кти те за бањ -
ско и кли мат ска ре кре а ци ја, бесп -
ла тен пре воз на пен зи о не ри те, ка -
ко и ре а ли за ци ја на про е ктот „Ре -
пуб лич ка ре ви ја на пес ни и игри на
пен зи о не ри те“, кој е прог ла сен за
ма ни фе ста ци ја од на ци о нал но и
кул тур но зна че ње за др жа ва та. 

Ка ква е вр ска та ме ѓу вас и ба -
за та во ЗП-При леп и не го ви те чле -
но ви?

- Јас ка ко де ле гат на ЗП-При леп
и член на ИО на СЗПМ во мо е то
дејс тву ва ње се ко гаш се ра ко во дам
спо ред ста ту тот на со ју зот, ка ко и
ста ту тар ни те одред би на ЗП и нив -
ни те про гра ми за ра бо та. Пра ша -
ња та и проб ле ми те што се по ста ву -
ва ат на ни во на со ју зот, а кои се те -
ме лат врз про грам ски те це ли и за -
да чи, при се кој мој на стап, прет ход -
но вр шам кон сул та ции, ка ко со раз -
гра но ци те та ка и со над леж ни те ор -
га ни на ЗП-При леп и ра ко водс тво -
то за тоа да ли пред ло же ни от акт,
пре по ра ка, мис ле ње на со ју зот ги
изра зу ва и одра зу ва це ли те и за да -
чи те за кои си те се ан га жи ра ме во
ин те рес на пен зи о не ри те. Јас се -
ко гаш ги пре не су вам и се за ла гам
за ре а ли за ци ја на ста во ви те и мис -
ле ња та на ба за та, ме ѓу тоа исто та -
ка се ко гаш во дам сме тка и за по -
ши ро ки от ин те рес на пен зи о не ри -
те во на ша та др жа ва.

Со ли дар ност зна чи „си те
за еден - еден за си те“, или
со ли дар но ста зна чи ме ѓу -
себ на за вис ност на оние
што има ат по ве ќе да им
да дат на оние што има ат

по мал ку 

Нов дом за спо кој ни де но ви

Ре но ви ран днев ни от цен тар за ста ри ли ца 

ЗП-РАДОВИШ И КОНЧЕ

Со ли дар ни во го ди на та на со ли дар но ста 

Со вре ме ни от ма ке дон ски по ет, сли кар,
ва јар, пен зи о не рот Ми лан Тер зов ски, на 25
ми на ти от ме сец бе ше пре зен тер на сво е то
по ет ско тво реш тво во Клу бот на љу би те ли те
на кни га та во ЗП Со ли дар ност-Ае ро дром. 

Во нај а ва та на ува же ни от автор на мно -
гу сти хоз бир ки, умет нич ки де ла и дру ги твор -

би, пре тсе да тел ка та на клу бот Са шка Иг нов -
ска го прет ста ви го сти нот ука жу вај ќи на гран -
ди оз но ста на тво реш тво то соз да ва но со го -
ди ни, кое оста ви ло бе лег за вре ме то, за на -
ста ни те и за не го ви от жи вот.

Тер зов ски пи шу ва и об ја ву ва по ве ќе од
че ти ри де це нии и иа ко има 84 го ди ни, сD

уште тво ри и го збо га ту ва сво јот опус. Нај на -
пред се ри оз но се ог ла си со збир ка та пес ни
„Че ко ри во се бе“, по ко ја на ста ну ва ат и се
ре дат сти хоз бир ки те: „Омо ри на“, „Ба ла ди за
Коз јак“, „По ста пал ки“, по е ма та „Га ли чи ца“,
а по тоа е на пра вен из бор од не го во то тво -
реш тво  „Цр но рас па ќе на пес на та“, што е по -
ја ве но на 60 го ди ни од жи во тот на авто рот и
40 го ди ни не го ва умет нич ка деј ност. Де сет
го ди ни по доц на се по ја ву ва и збир ка та по е -
зи ја „Сон чев ча сов ник“, а не го ва та „Аз буч -
на мо ли тва“ е об ја ве на во 2010 го ди на.

Пред осум де се ти на љу би те ли на пи ша -
ни от збор, авто рот се прет ста ви со чи та ње
пес ни од спо ме на ти те збир ки, кои на нај до -
бар на чин ка жу ваа за опре дел ба та и не го -
во то приб ли жу ва ње кон со вре ме ни ци те на
мо дер но то тво реш тво и авто ри те што оста -

ви ја не из бриш ли ви тра ги во исто ри ја та на
ма ке дон ска та ли те ра ту ра.

Поз на ти от но ви нар и пуб ли цист, акту ел -
ни от пре тсе да тел на СЗПМ, Дра ги Ар ги ров -
ски, кој при сус тву ва ше на на ста нот, мош не
по фал но се изра зи за тво реш тво то на Тер -
зов ски и, би деј ќи го поз на вал од школ ски клу -
пи, ка жу ва ше за не го ва та нак ло не тост кон
по е зи ја та и умет но ста, со што уште то гаш се
изд во ју вал изра зу вај ќи го сво јот по рив и не -
скри ен та лент. 

Про мо ци ја та на тво реш тво то на Ми лан
Тер зов ски за вр ши со бу рен ап ла уз, а по тоа
авто рот им по да ри 20 кни ги од збир ка та „Аз -
буч на мо ли тва“ на среќ ни до бит ни ци од при -
сут ни те, за кои бе ше ор га ни зи ра но изв ле ку -
ва ње по прин ци пот на ло та ри ја.              М.Д.

К. Спа се ски 

Бро јот на мај сто ри те за изра бо тка на
ста ри охрид ски чу но ви е нез на чи те лен. За
жал, оваа тра ди ци ја по ле ка изу ми ра, ка -
ко и не ко гаш ни те слав ни и на да ле ку поз -
на ти охрид ски рез ба ри. Мал ку ми на од
пом ла да та ге не ра ци ја, са мо од љу бов, се
за ни ма ва ат со пра ве ње чу но ви и го про -
дол жу ва ат овој за на ет. Мо же би за тоа по -
ра неш ни от ди зај нер во фа бри ка та „Брат -
ство“, Пре драг Ма син, по пен зи о ни ра ње -
то му се по све тил на сво е то хо би, да изра -
бо ту ва чу но ви од др во со ма ли ди мен зии
ка ко су ве ни ри, кои се пре поз нат ли ви за
Охрид и крај бреж је то. 

- Уште пред вој на та охрид ски от чун се
ко ри стел за пре воз на лу ѓе и сто ка од се -
ла та на по ра неш на та га лич ка оп шти на до
Охрид, и обрат но, до По гра дец, со сед на
Ал ба ни ја, а се упо тре бу вал и на стру шко -

то крај бреж је. Пок рај тоа чу нот им слу жел
и на ри ба ри те ка ко ос нов но средс тво за
ег зи стен ци ја. Јас поч нав да го изра бо ту -
вам ка ко су ве нир во три ди мен зии отка -
ко за ми нав во пен зи ја, за да си ги ис пол -
нам и да си ги раз у ба вам пен зи о нер ски -
те де но ви, би деј ќи тоа мно гу ме ре ла кси -
ра, ме сми ру ва и ми при чи ну ва за до волс -
тво, а вре ме то ед но став но со лес но ти ја
ми „бе га“. Иа ко оваа ра бо та, по ра ди спе -
ци фич но ста, ба ра вре ме, на пор и тр пе -
ние, не ме оп то ва ру ва, би деј ќи ја ра бо -
там со го ле ма љу бов - ве ли Ма син.

Су ве ни рот охрид ски чун, кој Ма син го
изра бо ту ва рач но, мо же да се нај де во
мно гу про дав ни ци за су ве ни ри во Охрид,
а од го сти те и од ту ри сти те е осо бе ни ба -
ран, би деј ќи е пре поз нат лив за гра дот и
по тсе ту ва на ста ри те чу но ви што слу же ле
за по ве ќе на ме ни.

Ина ку, Пре драг Ма син од Од бо рот за

по диг ну ва ње спо мен-обе леж је за од бе ле -
жу ва ње на хри сти јан ски от праз ник Бо го -
јав ле ние-Во ди ци, на Кон кур сот за изра -
бо тка на идеј но ре ше ние, од Со ве тот на
оп шти на та Охрид ја до би тре та та на гра да
во вред ност од 15.000 де на ри, што е уште
ед на по твр да за не го ви от та лент и умеш -
ност.

ЗП-ОХРИД И ДЕБРЦА

Поч нав да го изра бо ту вам
ка ко су ве нир во три ди мен -
зии отка ко за ми нав во пен -
зи ја, за да си ги ис пол нам и
да си ги раз у ба вам пен зи о -

нер ски те де но ви, би деј ќи тоа
мно гу ме ре ла кси ра, ве ли

Пре драг Ма син, по ра не шен
ди зај нер во фа бри ка та

„Брат ство“

Охрид ски от чун оп се си ја 

КЛУБ НА ЉУБИТЕЛИ НА КНИГАТА ВО ЗП СОЛИДАРНОСТ-АЕРОДРОМ
Низ тво реш тво то на по е тот Ми лан Тер зов ски

Домот е изграден по  европ ски стан дар ди 
на 2.000 ква драт ни ме три 

ко рис на по вр ши на и 70 стан бе ни еди ни ци 

Во 2014 го ди на се пред ви ду ва 
отво ра ње на уште три днев ни цен три 

Пре драг Ма син, по пен зи о ни ра ње то
му се по све ти на сво е то хо би



Ц. Или е ва

Де но ви ве, ко га се сла ви праз ни кот
на нај са ка на та лич ност, со пру га та, мај -
ка та, ба ба та, во НУ-УБ „Го це Дел чев“ во
Штип се про мо ви ра ше сти хоз бир ка та
за де ца „Пес на во гнез до то“ од по е те са -
та Цве та Спа си ко ва. Про мо ци ја та бе ше
збо га те на со из лож ба на сли ки во тех ни -
ка од су во цве ќе од пен зи о ни ра ни от про -
фе сор Љу ба Жи ва но виќ, ка ко и пес но -
твор би кои ги ре ци ти раа уче ни ци те од
ОУ „Ван чо Пр ќе“ во Штип. Пес ни те беа
од че твр та та кни га за де ца, три на е сет -
то де ло на автор ка та Спа си ко ва. 

Кни га та ја про мо ви ра ше про фе сор -
ка та Јо ван ка Ко ко шка ро ва, мен тор ка
на уче ни ци те, ко ја изра зи за до волс тво
што по е те са та да ру ва уште ед но де ло ис -
пол не то со топ ли на и љу бов Оваа сти хоз -
бир ка да ва по ра ки за учи ли ште то, за
кни га та, дру гарс тво то, еко ло ги ја та, но ги
по у чу ва мла ди те и на ред и дис цип ли на
во од не су ва ње то. 

По тоа, член ка та на клу бот на пи са -
те ли од Штип, Сла ви ца Та не ва-Ане ва ја

про чи та ре цен зи ја та од ре цен зен тот Ро -
зе Ко сте ска, во ко ја Ко сте ска ве ли де ка
ова но во де ло од Цве та Спа си ко ва зна -
чи ви стин ско осве жу ва ње на тво реш -
тво то за најм ла ди те. 

- Во проб но то чи та ње што го спро ве -
дов, ве ли таа, се до ка жа де ка де ца та од -
лич но ги асо ци ра ат и при фа ќа ат сти хо -
ви те ка ко свои. Кни га та по де ле на во цик -
лу си-сли ки, по у чу ва на здра ва хра на, на
гри жа за жи вот ни те во топ ло то гнез до-
до мот, до де ка ма ла та по е ма „Ле тен од -
мор со учи тел ка та Ац ка“ го опи шу ва дру -
же ње то на де ца та и жи вот ни те на охрид -
ски от би сер и уба ви ни те со кои се сре -
ќа ва ат де ца та. По е ма та на при сут ни те
им ја доб ли жи мла ди от актер на мла дин -
ски от те а тар при УГД, Иван Ду ков ски. 

Прив леч но то ли ков но ре ше ние на
ко ри ца та е на ли ков ни от умет ник Пе тар
Ко лев, а е по ра ка за се мејс тво со по ве -
ќе де ца, ка де што џа го рот во топ ло то гнез -
до во до мот ши ри ра дост и сре ќа.

Во би о гра фи ја та пи шу ва де ка Цве -
та Спа си ко ва е со вре мен ма ке дон ски
автор од Штип со три на е сет де ла. Таа пи -

шу ва по е зи ја, дра ми и про за за си те во -
зра сти. Има пре ве ду ва но на срп ски и
на грч ки ја зик. За ста пе на е во по ве ќе
ан то ло гии и збор ни ци во зем ја ва и во
странс тво. Со пи шу ва ње за поч на ла во
учи лиш ни те де но ви, а има об ја ву ва но
и во спи са ни ја за де ца. Таа е до пис ник
на вес ни кот „Пен зи о нер плус“.

На про мо ци ја та што ги по вр за си те
ге не ра ции при сус тву ваа уче ни ци, род -
ни ни, при ја те ли и оние кои ди рект но
учес тву ва ат во вос пит ни от про цес на де -
ца та, а при су тен бе ше и гра до на чал ни -
кот на оп шти на та Штип, ма ги стер Ил чо
За ха ри ев, ка ко и дел од ра ко водс тво то
на пен зи о не ри те со пре тсе да те лот Ми -
ха ил Ва си лев.

Ва сил Па чем ски

Де до Ни ки та Да у тов ски зад се бе
има 107 го ди ни, без мал ку, че ти ри е -
сет и три ка ко пен зи о нер, би деј ќи се
пен зи о ни рал во 65-та го ди на од жи -
во тот. Ро ден е на 10 фе вру а ри 1907
го ди на во се ло то Дре но во, Ко стур ско,
во си ро маш на зем јо дел ска фа ми ли -
ја. Жи вот на та суд би на во ра на та мла -
дост го од не ла во Та шкент, Ру си ја, ка -
де што жи ве ел 25 го ди ни, за по тоа за -
ед но со сво е то се мејс тво да дој де во
Скоп је и ту ка да го про дол жи жи вот -
ни от век. Де до Ни ки та оваа го ди на го
прос ла ви сво јот 107-ми ро ден ден и
со тоа се вброи ме ѓу нај ста ри те жи те -
ли во Ма ке до ни ја. 

Ка ко што се ре дот и тра ди ци ја та во
не го ви от дом, по овој по вод, дој доа го -
лем број род ни ни и при ја те ли да му го
че сти та ат ро ден де нот. Не изо ста на ни -
ту ро ден ден ска тор та од чле но ви те на

Акти вот на пен зи о нер ки од ЗП-Ча ир,
со кои, ка ко што ве ли, до пред три го -
ди ни, се ко гаш одел на ек скур зии. Тој
бе ше пре сре ќен, ка ко што ве ли, што
ги гле да си те око лу се бе и мо же да раз -
го ва ра со нив.

Де нес де до Ни ки та Да у тов ски жи -
вее со ед на од сво и те ќер ки, а ина ку
има че ти ри де ца: два си на и две ќер -
ки, пет вну ци, пет прав ну ци и три пра -
прав ну ци. Де нес се дви жи по ле ка, без
ту ѓа по мош, збо ру ва бав но, но му дро
и раз бир ли во, ја де сам, иа ко слу хот

одам на го на пу штил.
Де до Ни ки та, ка ко што ни рас ка жа,

отсе ко гаш жи ве ел скром но. Не ма по -
се бен на чин на ис хра на, ја де сC, а по -
не ко гаш са ка да се на пие ча шка ра ки -
ја или ви но. Со дру ги збо ро ви, не го ва -
та дол го веч ност се дол жи на ге ни те, но
и на на чи нот на жи вот.

Го пра шав ме ка ко му по ми ну ва
вре ме то. 

- До бро ми е, иа ко по ве ќе сум до -
ма. По ра но из ле гу вав, ше тав ме, се за -
ба ву вав ме со пен зи о не ри те. Де нес не
мо жам. Но зе те, по мал ку, поч наа да ми
отка жу ва ат. За тоа пак, ми до а ѓа ат го -
сти и при ја те ли, си се ди ме и раз го ва -
ра ме. Ја са кам му зи ка та, ми пре чи тоа
што не мо жам да слу шам до бро. Са кам
да играм оро. На овие го ди ни се га се -
дам до ма, кри во ми е што не мо жам ни -
што да ра бо там. Ко га мо жев, це лос но
за бо ра вав на се бе: не ги чув ству вав
ни ту го ди ни те ни ту вре ме то. Мое жи -

вот но кре до ми бе ше да го на пра вам
она што сум го за мис лил. По не ко гаш
тоа бе ше на пор но и те шко, но она што
ме во де ше на пред бе ше веч на та љу бо -
пит ност, ко ја де нес ја за до во лу вам со
гле да ње те ле ви зи ја, а ќер ка та и вну ци -
те се гри жат за ме не за да имам сC што
ми тре ба. Ни ко гаш не ми е здо дев но,

уба во ми е за тоа што сум оп кру жен со
љу бов и со ми лост од мо и те де ца и вну -
ци. Го ди ни те поч ну ва ат да ми те жат, но
се то тоа се за бо ра ва ко га по крај ме не
се нај ми ли те - ве ли де до Ни ки та.

Иа ко до се га имал шест хи рур шки
ин тер вен ции од по ле сен ка ра ктер,
здрав је то сC уште го слу жи до бро. 
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В. Але ксо ски

На 16 фе вру а ри 2014 го ди на на
Ве ле шко Езе ро се одр жа 19-та ма ни -
фе ста ци ја „Блак це то на ба ба“, на ко -
ја учес тву ваа над 500 пен зи о не ри и
пен зи о нер ки од 25 здру же ни ја од си -
те де ло ви на Ма ке до ни ја. Беа из ло же -
ни тра ди ци о нал ни бла га и ко ла чи што
пен зи о нер ки те ги при го тви леспо ред
ре цеп ти те на сво и те мај ки и ба би. 

Ма ни фе ста ци ја та ја поз дра ви ја
пре тсе да те лот на СЗПМ, Дра ги Ар -
ги ров ски, и пре тсе да те лот на ЗП-Ве -
лес, Љу бо мир Ѓор ѓи ев, а од име то
на по ка не ти те по чес ни го сти се заб -
ла го да ри драм ска та умет ни ца Вес -
на Ди ми тро ва Бо бев ски, ка ко и до -
ктор Фи лип То до ров ски, по фа лу вај -
ќи ги сво и те ко ле ги за еду ка тив ни -
те пре да ва ња што им ги одр жу ва ат

на пен зи о не ри те се ко ја пр ва сре да
во ме се цот.

Ма ни фе ста ци ја та бе ше ор га ни -
зи ра на од Акти вот на пен зи о нер ки
и ра ко водс тво то на ЗП-Ве лес, со
глав на та цел: да се за др жи тра ди ци -
ја та на при го тву ва ње на ста ри те бла -
ги и ко ла чи, а спо ред ре цеп ти те на
на ши те мај ки и ба би низ ве ко ви те
и што по че сто да ги има на тр пе зи -
те. Со тоа ќе се за чу ва и ма ке дон -
ска та тра ди ци ја.

Оваа сред ба, спо ред ор га ни за -
то ри те, освен кул тур но-за ба вен,
има ше и ху ма ни та рен ка ра ктер. Па -
ри те од про даж ба та на блак ца та, ка -
ко и во из ми на ти те го ди ни, пен зи о -
нер ки те од Ве лес ќе му ги до ни ра ат
на се дум го диш но де вој че што има
по тре ба од пре са ду ва ње ко ске на
ср це ви на.

НА ГОСТИ КАЈ ДЕДО НИКИТА, НА 107-ОТ РОДЕНДЕН! 

Оп кру жен со љу бов и со ми лост од по том ци те 

Де до Ни ки та има 
два си на и две ќер ки, 

пет вну ци, пет прав ну ци 
и три пра прав ну ци

БЛАКЦЕТО НА БАБА 19-ТИ ПАТ 

За чу ву ва ње на 
ма ке дон ска та тра ди ци ја 

Роденденска торта за де до Ни ки та

Ма ни фе ста ци ја та има ше ху ма ни та рен ка ра ктер

Кни га та по де ле на во цик лу -
си-сли ки, по у чу ва на здра ва
хра на, на гри жа за жи вот ни -
те во топ ло то гнез до-до мот

Про мо ци ја што ги по вр за си те ге не ра ции

На промоцијата присуствуваше 
и гра до на чал ни кот на оп шти на та Штип, Ил чо За ха ри ев
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