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СОСТАНОК НА РАКОВОДСТВОТО НА СЗПМ И НА ПРЕТСЕДАТЕЛИТЕ НА ЗДРУЖЕНИЈАТА НА ПЕНЗИОНЕРИ 

Ка ли на С. Ан до но ва

На 28 април се одр жа за ед нич ки со -
ста нок на ра ко водс тво то на Со ју зот на
здру же ни ја та на пен зи о не ри на Ма ке до -
ни ја и пре тсе да те ли те на здру же ни ја та на
пен зи о не ри - член ки на Со ју зот. На со ста -
но кот прв им се обра ти и ги поз дра ви при -
сут ни те пре тсе да те лот на СЗПМ, Дра ги Ар -
ги ров ски. 

- Нај пр во доз во ле те ми од име то на
из врш ни от од бор на СЗПМ и од мое име
да ви го че сти там из бо рот на овие од го -
вор ни функ ции во ва ши те здру же ни ја кои
од ден на ден ста ну ва ат с" поз на ча ен фа -
ктор во оп штес тве ни от жи вот, осо бе но по
пра ша ња та што се по вр за ни со тре та та
жи вот на до ба. Цел та на оваа на ша пр ва
за ед нич ка сред ба е да се до го во ри ме за
актив но сти те и за да чи те кои ни прет сто -
јат во но ви от ман дат, со по се бен ак цент
на ра бо та та во оваа 2015 го ди на. Пр ва и
ос нов на за да ча на си те нас и оваа го ди -
на е про дол жу ва ње на за ед нич ка та за -
лож ба за за шти та и по до бру ва ње на стан -
дар дот и ква ли те тот на жи вот на пен зи о -
не ри те, кои по ра ди сво и те зна е ња и искус -
тва ста ну ва ат с" поз на чај на ал ка во со -
ци јал ни от жи вот на се ко ја др жа ва, па и на
на ша та - ре че Ар ги ров ски. 

СЗПМ и здру же ни ја та, не гу вај ќи ги
спор ту ва ње то, кул тур ни те деј но сти и дру -
же ње то при до не су ва ат да се под за ба ви
про це сот на ста ре е ње то, да се зац вр сти
со жи во тот, а жи во тот во тре та та до ба да
до бие со др жи на и ква ли тет.

За таа цел, во те кот на 2015 го ди на,
СЗПМ и здру же ни ја та ин те ра ктив но ќе
дејс тву ва ат во ор га ни зи ра ње то на 8-те
ре ги о нал ни ре вии на пес ни, му зи ка и игри
и на исто тол ку ре ги о нал ни спорт ски нат -
пре ва ри. Ре ги о нал ни те ре вии ќе се одр -
жат во Охрид - 23.5, Де мир Хи сар - 24.5,
Во е ни пен зи о не ри-Скоп је - 26.5, Ге вге ли -
ја - 27.5, Кар пош-Скоп је - 28.5, Ку ма но во
- 1.6, Стру ми ца - 2.6 и Ви ни ца - 3.6.2015
го ди на.

На 9 ју ни, нај до бри те учес ни ци од здру -
же ни ја та ќе на ста пат на Ре пуб лич ка та ре -
ви ја на пес ни, му зи ка и игри, ко ја под по -
кро ви телс тво на Ми ни стерс тво то за кул -
ту ра ќе се одр жи во го ле ма та са ла на Ма -
ке дон ска та опе ра и ба лет во Скоп је. Оваа
на ша актив ност мно гу ќе при до не се ус -
пеш но да ги не гу ва ме пес на та, му зи ка та
и игри те, да ги по ка же ме под за бо ра ве ни -
те но сии и оби чаи, а со тоа да да де ме нов
при до нес за за шти та на иден ти те тот на
ма ке дон ски от на род и на си те дру ги на -
ро ди кои жи ве ат во Ма ке до ни ја.

Го ди на ва, на 5 сеп тем ври, под по кро -
ви телс тво на Ми ни стерс тво то за труд и со -
ци јал на по ли ти ка ќе се одр жи 20-та ју би -
леј на Пен зи о нер ска олим пи ја да, на спорт -
ски те те ре ни во комп ле ксот „Њу-стар“ во
Скоп је. Ју би леј до сто ен за по чит, со кој ре -
тко кој мо же да се по фа ли.

ЕВРОПСКИ СТАНДАРДИ

И оваа го ди на, наг ла си Ар ги ров ски,
оче ку ва ме пен зи о нер ски те пик ник-сред -
би да го по вто рат ми на то го диш ни от сјај и
ма сов ност. При род ни те уба ви ни, ко и што
ги ис пол ну ва ат со вос хит ср ца та на пен -

зи о не ри те, ќе би дат по се те ни од го лем
број пен зи о не ри на ма сов ни те пен зи о -
нер ски сред би во До јран, Ора о ви ца кај
Ра до виш, Лес но во кај Про би штип, Пе лин -
це кај Ку ма но во, Пан те леј кај Ко ча ни, Еле -
нец кај Ма ке дон ска Ка ме ни ца, во скоп -
ски Са рај и дру ги. Во овие рам ки, ве ќе на
16 мај, во Те то во ќе се одр жи ме ѓу ет нич -
ка пен зи о нер ска сред ба на ко ја се оче -
ку ва да учес тву ва ат пен зи о не ри од си те
кра и шта на на ша та др жа ва. 

Го ди на ва, до да де тој, се оче ку ва да се
зго ле мат и ме ѓу на род на та актив ност и со -
ра бо тка ка ко на СЗПМ, та ка и на здру же -
ни ја та на пен зи о не ри те.

Ин фор ми ра ње то ќе го за јак не ме за -
тоа што тоа е моќ на ал ка и ком по нен та во
актив но ста на со ју зот. Ќе го зго ле ми ме
бро јот на стра ни ци те во бесп лат ни от вес -
ник „Пен зи о нер плус“, ќе ја об но ви ме со -
ра бо тка та со вес ни кот „КОХА“ за стра ни -
ца та на пен зи о не ри те на ал бан ски ја зик
и ќе го зго ле ми ме ти ра жот на при ло гот
„Пен зи о нер ски ви ди ци“ во вес ни кот „Но -
ва Ма ке до ни ја“. Се ра бо ти на по до бру ва -
ње и на на ша та веб-стра ни ца.

Ме ѓу бит ни те актив но сти на со ју зот ќе
би де и под го тву ва ње то на црт на нов ста -
тут на СЗПМ, за што из врш ни от од бор фор -
ми ра ра бот на гру па од истак на ти пен зи -
о ни ра ни струч ни ка дри со по твр де но
искус тво во овој до мен.

Со на ци о нал на та стра те ги ја за ста ри
ли ца 2010-2020 го ди на е пла ни ра но да
се до стиг нат европ ски те стан дар ди за ин -
сти ту ци о нал на гри жа за ста ри те ли ца. По -
ра ди тоа тре ба ус пеш но да про дол жи ре -
кон струк ци ја та на по стој ни те пен зи о нер -
ски до мо ви во на ша та зем ја, но и да се
гра дат и но ви об је кти, за што во на ши те
здру же ни ја по стои го лем ин те рес. Се то
ова ука жу ва и на по тре ба та кај си те нас
да го нај де ме икс-фа кто рот за за ед нич ко
дејс тву ва ње. Не по би тен е фа ктот де ка во
со ју зот и во здру же ни ја та има ме ква ли -
тет ни ка дри кои си те по ста ве ни за да чи со
ус пех ги ре а ли зи ра ат, што при до не су ва
за по на та мош на афир ма ци ја и по до бру -
ва ње на реј тин гот на пен зи о нер ско то ор -
га ни зи ра ње во зем ја та. Ко неч но, ка ко
што зак лу чу ва и во сво ја та ко лум на во но -
ви от број на „Пен зи о нер плус“, глав ни от
и од го во рен уред ник Ме то ди ја То шев ски,
здру же ни ја та на пен зи о не ри те на Ма ке -

до ни ја има ат и ед на да ле ку по ши ро ка и
поз на чај на уло га во оп штес тво то. При тоа,
мо ра да се сог ле да пра ша ње то на са мо -
све ста, и де ка за ед ниш тво то не мо же да
по чи ва на тес на ба за на учес ни ци и ко -
рис ни ци на пред но сти те на ор га ни за ци -
ско то и ко ле ктив но то дејс тву ва ње на оваа
нај ма сов на и нај а ктив на, нев ла ди на, не -
по ли тич ка и мул ти ет нич ка асо ци ја ци ја.
Спо ред пре тсе да те лот Ар ги ров ски, во ос -
тва ру ва ње то на овие за да чи не тре ба да
би де ме пе си ми сти ту ку оп ти ми сти, би деј -
ќи на тој на чин те шко ти и те ќе ги пре тво -
ра ме во мож но сти. На ши те за ла га ња тре -
ба да би дат во за ем но то раз би ра ње и то -
ле ран ци ја, во ши ре ње то ме ѓу себ на до -

вер ба и по чит. Ед ног лас ни от из бор за пре -
тсе да тел на СЗПМ ми да ва об вр ска од го -
вор но да по ба рам од си те вас да ја про -
дол жи ме тим ска та и план ска ра бо та, би -
деј ќи са мо таа ги да ва по са ку ва ни те ре -
зул та ти. Се ка ко, во ра бо та та мо же да има
и не кои не до раз би ра ња кои за дол жи тел -
но тре ба да ги над ми ну ва ме транс па рент -
но, сми ре но и ра ци о нал но, во ин те рес на
си те пен зи о не ри. Во тој пра вец е и на ша -
та стра те ги ја за соз да ва ње по до бри ус ло -
ви за до сто инс тве на ста рост, за актив но
и здра во ста ре е ње.

Се на де вам де ка до вер ба та што ви
ја да ле ва ши те здру же ни ја ќе ја оправ да -
те со по го ле мо чув ство на од го вор ност,
ре зул та ти и ус пе си - зак лу чи на кра јот од
сво е то обра ќа ње пре тсе да те лот на СЗПМ
Дра ги Ар ги ров ски.

ПЕНЗИОНЕР-ВОЛОНТЕР 
- ПРОЕКТ НА НОВОТО ВРЕМЕ 

По обра ќа ње то на пре тсе да те лот Ар -
ги ров ски, се кре тар ка та на Из врш ни от од -
бор на СЗПМ Стан ка Трај ко ва ги из не се
нај бит ни те ак цен ти од про гра ма та на со -
ју зот за 2015 го ди на. 

- Се ко гаш ко га имам шан са да им се
обра там на пре тсе да те ли на здру же нија
тоа го пра вам со по се бен пи е тет, би деј ќи
пред ме не се лу ѓе што не по сред но до а ѓа -
ат од сре ди на во ко ја се ос тва ру ва, од нос -
но пул си ра жи во тот на пен зи о не ри те, кои
се зас луж на ка те го ри ја на гра ѓа ни во на -
ше то оп штес тво, би деј ќи во нив се аку му -
ли ра ни мно гу зна е ње и му дрост и нив но -
то дејс тву ва ње е од огром но зна че ње во
оп штес тве но-еко ном ско то мил је - истак -
на Трај ко ва.

Во про гра ма та за ра бо та на СЗПМ за
2015 го ди на, ко ја е до не се на од со бра -
ни е то на со ју зот, про дол жу ва ат во кон ти -
ну и тет ве ќе за поч на ти те актив но сти, но
се раз би ра де ка има и но ви. Ка ко поз на -
чај ни таа ги на ве де за шти та та на пра ва -
та од пен зи ско то и ин ва лид ско то оси гу ру -
ва ње, ре дов на та исп ла та на пен зи и те и
дру ги бе не фи ции. Со За ко нот за из ме ну -
ва ње и до пол ну ва ње на ЗПИО за 2015 го -
ди на е утвр де но де ка си те пен зии, зак луч -
но со сеп тем ври 2015 го ди на, ќе се зго -
ле мат за 5 от сто. 

Те ма та здрав ство е исто та ка де жур -
на те ма во про гра ма та на со ју зот, би деј -
ќи по сто ја но го по вто ру ва ме ба ра ње то за
ос ло бо ду ва ње од си те ви до ви пар ти ци па -
ци ја на ли ца над 65 го ди ни и не у мор но

ова пра во ќе ба ра ме да ни се вра ти по -
втор но.

Во 2015 го ди на се пла ни ра да за поч -
не да се ре а ли зи ра про е ктот „Пен зи о нер-
во лон тер“, кој ќе би де про ект на но во то
вре ме. Во лон терс тво то во здру же ни ја та
на пен зи о не ри и се га по стои, но цел та на
овој про ект е да го уна пре ди исто то во по -
ве ќе сег мен ти од ра бо те ње то на здру же -
ни ја та. Ка ко зна ча ен про ект е про дол жу -
ва ње да се ра бо ти на пен зи о нер ска со -
ци јал на кар та, ко ја за ра ди по зи тив ни те
ре зул та ти ќе пред ло жи да се имп ле мен -
ти ра и во дру ги те здру же ни ја. Во лон терс -
тво то и пен зи о нер ска та со ци јал на кар та
ќе по ка жат де ка пен зи о не рот во ед но здру -
же ние не е са мо обич на број ка ко ја уп ла -
ту ва чле на ри на, ту ку лич ност ко ја мо же и
тре ба да ги ко ри сти бе не фи ци и те во ед -
но здру же ние, а за тоа се по треб ни по да -
то ци. Во оваа го ди на зна чај но ме сто ќе
има раз гра но кот ка ко вна треш на ор га -
ни за ци ска фор ма на ЗП, за тоа што тоа е
сре ди на ка де што не по сред но се од ви ва
пен зи о нер ски от жи вот и се оче ку ва за прв
пат да се из бе рат нај до бри те раз гра но ци.

И те ма та за под др шка на по ма ли те
здру же ни ја прв пат е на стра ни ци те на про -
гра ма та за ра бо та на СЗПМ. Пра кти ка та
по ка жу ва де ка здру же ни ја та до 500 чле -
на се сла би еко ном ски суб је кти и не мо -
жат да раз ви ва ат за до во ли тел ни актив но -
сти, а тоа мо жат да го по стиг нат во со ра -
бо тка со ло кал на та власт или со по го ле -
ми те здру же ни ја. 

Во про гра ма та за 2015 го ди на зна -
чај но ме сто има ат и акти ви те на пен зи о -
нер ки, ка ко и со ра бо тка та со фон до ви те
на ПИОМ и ЗОМ, и соз да ва ње на по до -
бри ус ло ви за ра бо та на Од бо рот на ре ги -
стри ра на та ор га ни за ци ја за со ли да рен
фонд и чле на ри на. 

На кра јот се кре тар ка та Трај ко ва се
за др жа и на пра ша ње то на ме ѓу себ но то
ин фор ми ра ње, при што на по ме на де ка
тоа не се од ви ва дво на соч но и на по са -
ку ва но то ни во. На со ка та СЗПМ - здру же -
ни ја функ ци о ни ра мно гу до бро, но дру га -
та на со ка не е на за до во ли тел но ни во и
во ид ни на тре ба да се по до бри тоа, што е
ста ту тар на об вр ска и долж ност на се кое
здру же ние кое до бро вол но се зач ле ни ло
во со ју зот. 

На со ста но кот, Јо ван Маз ган ски ги
пре зен ти ра ше ре зул та ти те и бе не фи ци и -
те од со ци јал на та кар та, ко ја ка ко пи лот-
про ект бе ше ус пеш но ре а ли зи ра на во ЗП-
Ѓор че Пе тров.

Само тимската работа дава добри резултати

Пр ва и ос нов на за да ча на
си те нас и оваа го ди на е про -
дол жу ва ње на за ед нич ка та
за лож ба за за шти та и по до -

бру ва ње на стан дар дот и
ква ли те тот на жи вот на пен -
зи о не ри те, кои по ра ди сво и -

те зна е ња и искус тва
ста ну ва ат с� поз на чај на ал -
ка во со ци јал ни от жи вот на

се ко ја др жа ва, па и на на ша -
та, ре че пре тсе да те лот на
СЗПМ, Дра ги Ар ги ров ски



те на пред ло же ни те здру же ни ја, ка ко
и за под го тве но ста на исти те ус пеш но
да ја за вр шат оваа од го вор на за да ча,
со опре дел ба се кое здру же ние ед наш
да би де до ма ќин на ед на од 16-те ма -
ни фе ста ции, но исто вре ме но да не би -
де до ма ќин на две ма ни фе ста ции. Во
оваа на со ка се од ви ва ше рас пра ва -
та, а ди ску си и те беа со о бра зе ни со
иска жа ни те кри те ри у ми, та ка што и
до ма ќи ни те на ре ги о нал ни те ре вии и
спорт ски нат пре ва ри беа опре де ле ни
и ед ног лас но при фа те ни.

Пре тсе да те лот Ар ги ров ски ги ин -
фор ми ра ше при сут ни те и за фи нан -
си ска та под др шка на ко ор га ни за то -
ри те на кул тур ни те и на спорт ски те
ре ги о нал ни ма ни фе ста ции. Тој истак -
на де ка со ју зот го ди на ва учес тву ва -
ше на кон кур сот за под др шка на кул -
тур ни ма ни фе ста ции од на ци о на лен
ин те рес на др жа ва та и до би ма те ри -
јал на под др шка за ре пуб лич ка та ре -

ви ја на пес ни, му зи ка и игри, ко ја ќе
се одр жи на 9 ју ни, во го ле ма та са ла
на Ма ке дон ска та опе ра и ба лет (МОБ)
во Скоп је. Здру же ни е то кое ќе има
нај до бар на стап на иста та ќе учес тву -
ва на Ме ѓу на род ни от фе сти вал за тре -
та жи вот на до ба во Љуб ља на, Сло ве -
ни ја.

По себ на точ ка на днев ни от ред бе -
ше изд во е на за за поз на ва ње на чле -
но ви те со пред лог-из ме ни те на пра -
вил ни кот за спорт ски игри на си те ни -
воа за да се ели ми ни ра ат не кои ди ле -
ми и не до раз би ра ња по вр за ни со нат -
пре ва ри те. Се од лу чи пред лог-из ме -
ни те да одат на јав на рас пра ва во здру -
же ни ја та зак луч но до 15 мај го ди на -
ва. Исто та ка, бе ше истак на то зна че -
ње то на го ди наш на та Ре пуб лич ка
спорт ска олим пи ја да 2015, ко ја ќе се
одр жи во зна кот на од бе ле жу ва ње то
на 20-го диш ни от ју би леј, на 5 сеп тем -
ври, на спорт ски те те ре ни во комп ле -

ксот „Њу-стар“ во Скоп је.
Со кон сти ту и ра ње то на те ла та на

из врш ни от од бор и ор га ни те на СЗПМ
се за па зи кон ти ну и те тот во ра бо те ње -
то на со ју зот и се да доа но ви им пул си
за по ква ли тет но дејс тву ва ње и по стиг -
ну ва ње уште по до бри ус пе си. Со та -
ква тен ден ци ја за поч на ос тва ру ва ње -
то на прет стој ни те актив но сти, во кои
пен зи о не ри те, иа ко во по од ми на ти го -
ди ни, во си те сег мен ти актив но учес -
тву ва ат: игра ат, пе ат, ма сов но се дру -
жат на сред би, на ек скур зии, пик ни ци
и на дру ги ме ста по раз ни по во ди...
Тие ги ма ни фе сти ра ат сво и те ин те ле -
кту ал ни и фи зич ки спо соб но сти во кул -
ту ра та и во спор тот и при до не су ва ат
во не гу ва ње то и јак не ње то на со жи -
во тот. Всуш ност, ос нов на та цел е да се
за чу ва здрав је то и актив но да се по -
ми ну ва пре о ста на ти от дел од жи во тот.
Та ква та опре дел ба бе ше осо бе но наг -
ла се на на сед ни ца та.

vidici ^etvrtok, 14.5.20152 vidici ^etvrtok, 14.5.20153

ЕДУКАЦИЈА НА ПЕНЗИОНЕРИТЕ-УЧЕСНИЦИ ВО СООБРАЌАЈОТ

Ле на Се ме на ко ва

На 25 април оваа го ди на, ми ни сте -
рот за труд и со ци јал на по ли ти ка Ди ме
Спа сов, пре тсе да те лот на Со ју зот на
здру же ни ја на пен зи о не ри на Ма ке до -
ни ја Дра ги Ар ги ров ски и гра до на чал -
ни кот на оп шти на та До јран Бор че Ста -
мов, ка ко и дел од ра ко водс тво то на ЗП-
Ге вге ли ја и на ЗП-До јран ги по се ти ја
пен зи о не ри те во До јран, во хо те лот „По -
лин“, кои ко ри стат бесп ла тен ту ри стич -
ки ви кенд во рам ки те на исто и ме ни от
вла дин про ект. Во ре сто ра нот беа при -
сут ни сто ти на пен зи о не ри од че твр та -
та сме на. Во при јат на и ре ла кси ра на
ат мо сфе ра го сти те се за поз наа со впе -
ча то ци те на пен зи о не ри те, кои во раз -

го во рот иска жаа за до волс тво од пре -
сто јот, од сме сту ва ње то, ус лу га та, гри -
жа та за оние кои има ат здрав стве ни
проб ле ми, ка ко и од не за бо рав ни те
утрин ски и поп лад нев ни про ше тки по -
крај езе ро то. Пред за ми ну ва ње, ми ни -
сте рот за труд и со ци јал на по ли ти ка Ди -
ме Спа сов бе ше за до во лен од она што
го слуш на од при сут ни те и рече:

- Са кам да истак нам де ка гри жа та
за пен зи о не ри те е на ша об вр ска и
долж ност, ме ѓу тоа, во исто вре ме и на -
ша за лож ба и за до волс тво. До сто инс -
тве ни от жи вот на пен зи о не ри те, ква ли -
тет ни от жи вот во тре та та до ба е опре -
дел ба ка ко на Вла да та на Р. Ма ке до ни -
ја, та ка и на Ми ни стерс тво то за труд и
со ци јал на по ли ти ка. Со ре а ли за ци ја та

ВО ПОСЕТА НА ДОЈРАН

Пен зи о не ри те за до вол ни од бла го да тот 
на бесп ла тен ту ри стич ки ви кенд Мир ја на Му ка е то ва 

До бра та вол ја, уште по до бра та ор га -
ни зи ра ност и жел ба да се про ше та ат и ви -
дат европ ски те пре стол ни ни и зна ме ни -
то сти е од ли ка на ЗП-Ка ва дар ци, кои го -
диш но ор га ни зи ра ат од 30 до 40 ек скур -
зии. На нив ни от спи сок по крај гра до ви те
Пра га, Бу дим пе шта и Ви е на, се га го за пи -
шаа и име то на фран цу ска та пре стол ни -
на Па риз, ка де што че ти ри е сет и двај ца
пен зи о не ри од Ка ва дар ци по ми наа не -
за бо рав ни пет де на. 

- Од по се та та на гра дот на свет ли на та,
Па риз, по не сов ме пре крас ни им пре сии,
поч ну вај ќи од нај го ле ми от пло штад „Кон -
корд“, ка те дра ла та „Но тр дам“, еден ве ли -
чес твен при мер на гот ска та ар хи те кту ра,
по тоа крал ски от дво рец „Вер сај“, гла му -
ро зен во се кој пог лед и еден од нај у ба ви -
те двор ци во све тот, му зе јот „Лувр“, Три -

ум фал на та ка пи ја, нај мон ден ска та ули ца
Шан зе ли зе и Ај фе ло ва та ку ла со ве чер на
па но ра ма на Па риз, за да пет ти от ден го
за вр ши ме со кр сто су ва ње по ре ка та Се -
на - ни рас ка жу ва То ме Ха џи Ва си лев, пре -
тсе да тел на ко ми си ја та за кул ту ра и ре -
кре а ци ја при ЗП-Ка ва дар ци. 

Во рам ки те на оваа ек скур зи ја пен -
зи о не ри те ја по се ти ја Ве ро на и ку ќа та
на Ро мео и Ју ли ја, но и Љуб ља на со нај -
ин те рес ни те зна ме ни то сти, ка ко што е
пло шта дот „Франц Пре шерн“ и „Тро мо -
стов је“, еден од нај у ба ви те сим бо ли на
гра дот.

За 2015 го ди на, са мо во Ма ке до ни -
ја се пред ви де ни 20 ед нод нев ни ек скур -
зии кои оп фа ќа ат по се та на гра до ви, ма -
на сти ри и цр кви, до де ка за над вор од др -
жа ва та се пред ви де ни по ве ќед нев ни ек -
скур зии во Гр ци ја, Ал ба ни ја, Бу га ри ја, Хр -
ват ска, Сло ве ни ја и во Ср би ја. Во Бу га ри -

ја го ди на ва ќе се ре а ли зи ра и ек скур зи ја
до гра дот Го це Дел чев. Во Ал ба ни ја ќе се
па ту ва во Пу стец, от та му во Ро со ман и ка -
ва да реч ко то се ло Со пот, ка де што има
мно гу исе ле ни ци, до де ка во ле то за пен -
зи о не ри те се ор га ни зи ра ат се думд нев ни
ле ту ва ња. Ка ко и до се га, во Гр ци ја се ре -
а ли зи ра ат 2-3 ек скур зии и тоа по се та на
гра до ви те Во ден, Со лун и Ме те о ри те. Го -
ди на ва во про гра ма та е ста вен и гра дот
Ду бров ник, по тоа По сто ин ска та ја ма и
Блед, во Ср би ја по се та на Бел град, Но ви
Сад и Пе тро ва ра дин ска та твр ди на, за да
за вр шат на спла во ви те на Ду нав, ве ли То -
ме Ха џи Ва си лев. Тие се тру дат, по крај по -
вол ни те ус ло ви, на пен зи о не ри те да им
обез бе дат и це лос на сло бо да во из бо рот
на при друж ба, ре дов но при сус тво на ле -
кар на си те ек скур зии и при јат ни ус ло ви
за па ту ва ње, за да тре та та до ба им би де
по ис пол не та со уба ви до жи ву ва ња.

на ни за про е кти исто то и го по твр ду ва -
ме. Про е ктот „Бесп ла тен ту ри стич ки ви -
кенд“ за прв пат поч нав ме да го ре а ли -
зи ра ме оваа го ди на, во кој ќе би дат оп -
фа те ни око лу 3.000 пен зи о не ри. Тие ќе
мо жат да при сус тву ва ат на бесп ла тен
ту ри стич ки ви кенд во До јран, Охрид,
Стру га, Бе ро во, Кру ше во и во Прес па.
Про е ктот оп фа ќа два пол ни пан си о ни
со бесп ла тен пре воз и исти от чи ни око -
лу 7 ми ли о ни де на ри, а се пла ни ра да
про дол жи и во след ни те го ди ни - истак -
на Спа сов. 

Ми ни сте рот по со чи де ка ра ду ва фа -
ктот ко га ко рис ни ци те на овој про ект се
за до вол ни од ре а ли за ци ја та. Исти от им
овоз мо жу ва да ги по се тат и да ужи ва ат
во по со че ни те ту ри стич ки ме ста.

Во со ра бо тка со СЗПМ про дол жу ва -

ме да ги ре а ли зи ра ме по зи тив ни те про -
е кти за по ква ли те тен и до сто инс твен
жи вот на ко рис ни ци те на пен зи ја и во
рам ки те на зго ле му ва ње на пен зи и те
и на ре а ли за ци ја на бесп лат ни про е кти
ка ко што се бањ ско-кли мат ска ре кре -
а ци ја, бесп ла тен ту ри стич ки ви кенд и
дру ги, про е кти со кои зна чи тел но се по -
до бру ва жи во тот на ко рис ни ци те на пен -
зи ја - наг ла си Спа сов.

Пре тсе да те лот на СЗПМ, Дра ги Ар -
ги ров ски, им упа ти ср деч ни поз дра ви
на при сут ни те и при тоа иска жа за до -
волс тво од со ра бо тка та со Ми ни стерс -
тво то за труд и со ци јал на по ли ти ка.

- Со ју зот на здру же ни ја на пен зи о -
не ри на Ма ке до ни ја е бла го да рен на
Вла да та, а осо бе но на Ми ни стерс тво то
за труд и со ци јал на по ли ти ка за до се -
гаш на та под др шка во по до бру ва ње на
стан дар дот и жи во тот на пен зи о не ри -
те. Се на де ва ме де ка таа со ра бо тка ќе
про дол жи и во ид ни на, би деј ќи овие бе -
не фи ции за пен зи о не ри те мно гу зна -
чат за по до бру ва ње на здрав је то, за ши -
ре ње на при ја телс тва та и со жи во тот, ка -
ко и за нив на со ци ја ли за ци ја.

Гра до на чал ни кот на До јран, Бор че
Спа сов ги по ка ни пен зи о не ри те по втор -
но да дој дат во До јран на Ре ги о нал ни -
те пен зи о нер ски спорт ски нат пре ва ри
и на дру же ње, кое ќе би де по по вод отво -
ра ње то на ту ри стич ка та се зо на и да ужи -
ва ат во уба ви ни те на До јран ско  Езе ро. 

- Со сво е то при сус тво пен зи о не ри -
те при до не су ва ат ту ри стич ка та се зо на
да би де мно гу по бо га та, а До јран и До -
јран ско Езе ро ка ко ту ри стич ка де сти -
на ци ја по а фир ми ра ни. 

Око лу 3.000 пен зи о не ри
оваа го ди на ќе мо же да ко -
ри стат бесп ла тен ту ри стич -
ки ви кенд во До јран, Охрид,
Стру га, Бе ро во, Кру ше во и

во Прес па

ПЕНЗИОНЕРИТЕ ОД ЗП-КАВАДАРЦИ 

Мендо Ди мов ски

На 15 април 2015 го ди на, на вто -
ра та сед ни ца на из врш ни от од бор на
СЗПМ, со ко ја ра ко во де ше пре тсе да -
те лот Дра ги Ар ги ров ски, беа кон сти ту -
и ра ни ко ми си и те и дру ги те те ла на ИО
кои ќе ги ор га ни зи ра ат актив но сти те
во одре де ни сег мен ти од ра бо та та на
со ју зот и ќе се гри жат за ре а ли зи ра ње
на пла ни ра ни те за да чи и про е кти од
про гра ма та на СЗПМ за оваа го ди на.
На сед ни ца та, по крај чле но ви те на из -
врш ни от од бор, при сус тву ва ше и пот -
пре тсе да те лот на со бра ни е то на СЗПМ
Бес ник По це ста, ка ко и пре тсе да те лот
на ко ми си ја та за спорт и ре кре а ци ја
Здра вко Пе тков ски, по ра ди пред ви де -
на та рас пра ва за из ме ни и до пол ну -
ва ња на пра вил ни кот за спорт ски игри.

Во по че то кот, во во вед но то из ла га -
ње пре тсе да те лот Дра ги Ар ги ров ски ја
истак на и ја образ ло жи важ но ста на
кон сти ту и ра ње то на ко ми си и те на из -
врш ни от од бор на СЗПМ, за да мо жат
актив но сти те да за поч нат со ре а ли за -
ци ја. При тоа, тој истак на де ка при из -
бо рот на чле но ви те се во де ло сме тка,
по мож ност, во со ста вот да има прет -
став ни ци од си те здру же ни ја, но исто -
вре ме но да се за па зи и кри те ри у мот
за афи ни те ти те, искус тво то и струч но -
ста на пред ло же ни те. По пре зен ти ра -
ње то на со ста ви те на ко ми си и те, се
отво ри рас пра ва за из бо рот на пред -
ло же ни те чле но ви. Освен пред ло гот за
про ши ру ва ње со уште два чле на на ко -
ми си ја та за ме ѓу на род на со ра бо тка,

глав но си те пред ло зи беа ед ног лас но
при фа те ни. Та ка, на сед ни ца та беа утвр -
де ни со ста ви те на след ни те ко ми сии:
за ме ѓу на род на со ра бо тка, за ме ѓу ге -
не ра ци ска со ра бо тка и со жи вот, за кул -
тур но-за ба вен жи вот, за спорт и ре кре -
а ци ја, за здрав ство и со ци јал на по ли -
ти ка, за ин фор ми ра ње и из да вач ка деј -
ност, за ор га ни за ци ја на про е кти и ко -
ми си ја та за под др шка на кул тур но то
тво реш тво на пен зи о не ри те од здру же -
ни ја та член ки на со ју зот. По крај тоа, беа
кон сти ту и ра ни и прав но-еко ном ски от
фо рум на СЗПМ, из да вач ки от со вет и
ре дак ци ски от од бор на вес ни кот „Пен -
зи о нер плус“, ка ко и чле но ви на од бо -
рот на ре ги стри ра на та ор га ни за ци ја за
со ли да рен фонд и чле на ри на, а бе ше
одре де на и ра бот на гру па за изра бо -
тка на нов ста тут на СЗПМ. 

Из врш ни от од бор ги одре ди и до -
ма ќи ни те за одр жу ва ње на 8-те ре ги -
о нал ни ре вии на пес ни, му зи ка и игри
и на исто тол ку ре ги о нал ни спорт ски
нат пре ва ри. При из бо рот и ов де се во -
де ше сме тка за ус ло ви те и мож но сти -

ВТОРА СЕДНИЦА НА ИЗВРШНИОТ ОДБОР НА СЗПМ 

Но ви им пул си во ра бо та та на СЗПМ 

Во по се та на Па риз

Ву ки ца Пе тру ше ва

По ра неш на та на став нич ка по оп -
што тех нич ко обра зо ва ние Боц ка Гли го -
ро ва, пред 8 го ди ни, ка ко ре тко кој со ра -
дост ја до че ка ла ве ста де ка мо же да за -
ми не во пен зи ја. Единс тве но H би ло жал
што ќе се раз де ли од уче ни ци те со кои
до би ва ла на гра ди и приз на ни ја на си те
ни воа, ду ри и на ме ѓу на ро ден европ ски
нат пре вар во Па риз. 

Се ра ду ва ла што ќе за ми не во пен -
зи ја, би деј ќи ќе има по ве ќе вре ме да им
се по све ти на мно гу ра бо ти со кои са ка -
ла да се за ни ма ва, а не мо же ла за ра ди
об вр ски те во учи ли ште то, де ца та, се мејс -
тво то. Де нес Боц ка е мош не актив на,
осо бе но во ли ков но-кре а тив на та сек ци -
ја при ЗП-Све ти Ни ко ле, ко ја по по вод Де -
нот на же на та, за ед но со уште пет на е се -
ти на пен зи о нер ки при ре ди мно гу ин те -
рес на из лож ба. По крај тоа, Боц ка одг ле -
ду ва цве ќе во сво ја та пре у ба ва гра ди -
на, има лоз је за кое се гри жи, пра ви та -
пи се рии, ве зе гоб ле ни, изра бо ту ва пред -
ме ти со ма кра ме, се дру жи со че ти ри те
вну ки на кои се оби ду ва да им ја пре не -
се сво ја та љу бов кон ра бо та та, ка ко и сво -
е то зна е ње и уме е ње. На пра ша ње то ка -
ко го по стиг ну ва се то тоа ве ли де ка ни -
што не H е те шко.

- Ко га се са ка сI се мо же. Тоа е во
мо ја та при ро да. Со љу бов пра вам сI. И

вос пи ту вав, и ве зев и се гри жев за се -
мејс тво то. Ра бо та та ме ис пол ну ва, а де -
нот че сто па ти ми е кра ток. Ра бо там мно -
гу ра бо ти, но ма кра ме то во пос лед но вре -
ме ста на мое хо би и за до волс тво. За оние
кои не зна ат што е ма кра ме, да об јас -
нам де ка збо рот по тек ну ва од арап ски -
от збор ми гра мих, што зна чи вр зу ва ње
јаз ли. Ина ку, ја зо лот се ко ри стел и ка ко
мер ка за сме та ње, за бе ле жу ва ње и за
пи шу ва ње. Се мис ли де ка е тоа ки не ски
или ја пон ски изум. Ја зо лот го ко ри сте ле
и Ин ки те и Ин ди јан ци те од Се вер на Аме -
ри ка, но кај нив тоа би ло це ла на у ка. Го

ко ри сте ле за сме та ње и пи шу ва ње. Во
Евро па ма кра ме то се по ја ви ло во 15 или
во 16 век, а го до не ле тр гов ци те и мо реп -
лов ци те.

Де нес со ма кра ме се пра ват мно гу
кре а тив ни пред ме ти за раз на на ме на,
др жа чи за цве ќе, тор би, раз ни укра си за
на ѕид, на фу ста ни и дру го. Боц ка оваа
тех ни ка ја сов ла да ла и ја пре не су ва на
си те кои са ка ат да ја на у чат, и на во зрас -
ни те и на пом ла ди те. Ма кра ме то сми ру -
ва, ре ла кси ра и да ва мож ност за кре а -
тив но изра зу ва ње, а не е те шко да се на -
у чи. 

При мер за тоа е на ша та сек ци ја во
ко ја по крај ма кра ме, сли ка ме, изра бо -
ту ва ме сли ки и ике ба ни од еко ма те ри -
ја ли и се на де ва ме де ка ќе изра бо ти ме
мно гу уба ви не шта и ќе при ре ди ме уште
из лож би во Све ти Ни ко ле, но и во дру ги
гра до ви и здру же ни ја. Во оваа актив ност
нI под др жу ва и здру же ни е то на пен зи о -
не ри, осо бе но пре тсе да те лот Ни ко ла Ата -
на сов ски, а ен ту зи јаз мот ни го пре не су -
ва ко ле шка та чи ја иде ја бе ше фор ми ра -
ње ва ква сек ци ја. Са мо да нI слу жи
здрав је то - ве ли Гли го ро ва. 

Со Боц ка мо же да се му а бе ти за мно -
гу ра бо ти. Дру же љу би ва е, актив на, по -
зи тив на, љу без на и дра га им е на си те
што ја поз на ва ат. Таа е уште еден убав
при мер ка ко тре ба да се жи вее и актив -
но да се ста рее.

ЗП-СВЕТИ НИКОЛЕ 

Мендо Ди мов ски

Ре пуб лич ки от со вет за без бед ност
во со о бра ќа јот на па ти шта та, во со ра -
бо тка со Ми ни стерс тво то за вна треш -
ни ра бо ти, Цр ве ни от крст на РМ и Со ју -
зот на здру же ни ја на пен зи о не ри на Ма -
ке до ни ја поч наада ре а ли зи раатеду ка -
ци ја на си те учес ни ци од ран ли ви те ка -
те го рии во со о бра ќа јот на па ти шта та,
ме ѓу кои се и пен зи о не ри те. Та ка, на 21
април 2015 го ди на ва ква еду ка ци ја бе -
ше спро ве де на за пен зи о не ри те од ЗП-
Ѓор че Пе тров, на ко ја при сус тву ваа пре -
тсе да те лот на Ре пуб лич ки от со вет за
без бед ност во со о бра ќа јот Стој че Ста -
мен ков ски, гра до на чал ни кот на оп шти -
на та Ѓор че Пе тров Со кол Ми тре ски, ди -
ре кто рот на ЈСП и прет став ни ци на МВР.
Пре тсе да те лот на РСБСП истак на де ка
над 50 про цен ти од за ги на ти пе ша ци
во ми на та та го ди на се пен зи о не ри. За -
тоа се ор га ни зи ра еду ка ци ја, а ќе се
пре зе мат и дру ги мер ки, ка ко што е де -
ле ње на ле то ци со пре по ра ки и со ве ти
на си те пен зи о не ри кои ги ко ри стат
авто бу си те на ЈСП, а ќе би дат ор га ни -
зи ра ни и дру ги на ста ни со слич ни со др -
жи ни.

Гра до на чал ни кот Со кол Ми тре ски
збо ру ва ше за на по ри те кои ги пра ви
оп шти на та Ѓор че Пе тров за по го ле ма
без бед ност на пе ша ци те, ме ѓу кои зна -
чај на број ка се пен зи о не ри те и истак -

на де ка вед наш ќе за поч не ак ци ја та за
пре о бе ле жу ва ње на си те пе шач ки пре -
ми ни.

Со пен зи о не ри те од оп шти на та Кар -
пош еду ка тив на сред ба бе ше ор га ни -
зи ра на во ЗП-Кар пош, на 24 април
2015 го ди на во Клу бот на пен зи о не ри
„Та фта ли џе“. Сред ба та ја отво ри и во
име на ра ко водс тво то на ЗП-Кар пош
учес ни ци те ги поз дра ви се кре тар Мир -
ја на Гу шев ска, иска жу вај ќи бла го дар -
ност за при сус тво то и учес тво то на гра -
до на чал ни кот Стев чо Ја ки мов ски и
прет став ни ци те од РСБСП, МВР и од Цр -
вен крст. На еду ка тив на та сред ба гра -
до на чал ни кот Стев чо Ја ки мов ски истак -
на де ка ло кал на та са мо у пра ва на ова
пра ша ње му по све ту ва осо бе но вни -
ма ние, за да се зго ле ми без бед но ста
на нај во зрас ни те жи те ли, би ло тие да
учес тву ва ат во со о бра ќа јот ка ко пе ша -
ци, ве ло си пе ди сти или ка ко во за чи. Тој

им се обра ти на пен зи о не ри те ка ко на
во зрас ни и од го вор ни лу ѓе, во на ред -
ни от пер и од да вни ма ва ат по ве ќе на
сво ја та без бед ност, а апе ли ра ше и да
вли ја ат врз мла ди те пра вил но да се од -
не су ва ат во со о бра ќа јот. 

- Нај пр во, мо рам да на по ме нам де -
ка це ла та кам па ња се од не су ва на си -
те учес ни ци од ран ли ви те ка те го рии во
со о бра ќа јот, ме ѓу кои се и пен зи о не ри -
те. Искус тво то по ка жу ва де ка бла го да -
ре ние на ин тен зив ни те кам па њи се до -
би е ни по зи тив ни ре зул та ти и бро јот на
жр тви на па ти шта та во ми на та та го ди -
на бил мно гу по мал во од нос на прет -
ход ни те - истак на Оли вер Ан до нов, прет -
став ни кот од РСБСП. За мер ки те што ги
пре зе ма МВР и актив но то вклу чу ва ње
во кам па њи те за по го ле ма без бед ност
во со о бра ќа јот на па ти шта та збо ру ва -
ше Љуп чо Ста врев ски, а за да ва ње то
пр ва по мош и по стап ки те во слу чај на
со о бра ќај на не сре ќа ги об јас ни д-р Ане -
та Трп чев ска. Пен зи о не ри те по ста ву -
ваа пра ша ња и пре зен ти раа при ме ри
од сопс тве но то искус тво кои мо жат да
пос лу жат ка ко по у ка во од не су ва ње то
на учес ни ци те во со о бра ќа јот. Кам па -
ња та ќе про дол жи и во дру ги те оп шти -
ни, а СЗПМ актив но ја под др жу ва и во
со ра бо тка со над леж ни те ин сти ту ции
ќе при до не су ва кон зго ле му ва ње то на
без бед но ста и за шти та та на пен зи о не -
ри те учес ни ци во со о бра ќа јот. 

За по ус пеш но ор га ни зи ра ње
и ос тва ру ва ње на про грам -

ски те це ли, из врш ни от од бор
на СЗПМ ги кон сти ту и ра ра -
бот ни те те ла и ор га ни на со -

ју зот и ги утвр ди нив ни те
за да чи за оваа го ди на

Ак ци ја за по го ле ма без бед ност и са мо за шти та

Боц ка Гли го ро ва - вред на и кре а тив на пен зи о нер ка

ЗА ПЕНЗИОНЕРИТЕ ОД СТРУШКО 
Пре да ва ња за ле ко ви ти бил ки

Сто јан Ку ку не шо ски 

Се ри ја пре да ва ња од об ла ста на бе -
ре ње, су ше ње, чу ва ње и упо тре ба на ле -
ко ви ти бил ки кои рас тат на пла ни на та Јаб -
ла ни ца, во рам ки те на про е ктот „Пла ни -
на та Јаб ла ни ца из вор на при род ни ре сур -
си“, беа одр жа ни пред пен зи о не ри те. За
актив но сти те на про е ктот се до де ле ни ма -
ли гран то ви, фи нан си ра ни од „Еу ро-на тур
- Гер ма ни ја“. 

Ра ко во ди те лот на про е ктот, дип ло ми -
ра ни от фар ма цевт Пе тар Мој со ски, кој до -
се га има об ја ве но три кни ги за пла ни на -
та Јаб ла ни ца, „Ле ко ви ти те рас те ни ја на
пла ни на та Јаб ла ни ца“, „При род ни ан ти -
би о ти ци“ и „Отров ни бил ки“, ги за поч на
актив но сти те од про е ктот ток му со пен зи -
о не ри те од под јаб ла неч ки те се ла, кои се
ед ни од нај а ктив ни те со би ра чи на овие
рас те ни ја.

На пре да ва ња та бе ше истак на то де -
ка пред ка кво би ло за поч ну ва ње на со -
би ра ње ле ко ви ти бил ки и актив но сти по -
вр за ни со та ка на ре че ни от хер ба лен ту -
ри зам, за кој се за ин те ре си ра ни мно гу ту -
ри сти и со би ра чи од раз ни зем ји за ра ди
чи ста та при ро да
бо га та со ин те -
рес на фло ра, ќе
се из вр ши обе ле -
жу ва ње на еко зо -
ни те со по себ на
за шти та. Исти те
ќе би дат уре де ни
за пре зен та ци ја.
На пре да ва ња та
беа да де ни на со -

ки за бе ре ње ле ко ви ти бил ки, за да не се
уни штат трај но одре де ни ре тки ви до ви
рас те ни ја. Бе ше истак на то и де ка из не су -
ва ње на рас ти те лен и жи во тин ски ма те -
ри јал од др жа ва та е каз ни во со за кон. 

Ина ку, на се ле ни е то, ме ѓу кои има и
по ве ќе пен зи о не ри од Виш ни, Гор на Бе -
ли ца, Вев ча ни, Под гор ци, Ла бу ни шта,
Бо ро вец, Јаб ла ни ца, Лу ко во, Ду ње и од
дру ги ме ста, че сто па ти ше та ат по па ди -
ни те на пла ни на та Јаб ла ни ца, ко ја по -
се ду ва не про цен ли во при род но бо гат -
ство. Таа е об ла го ро де на со из во нред -
ни пре де ли во кои чи сти от воз дух пре -
диз ви ку ва ви стин ско ужи ва ње и го кре -
пи здрав је то. Рел је фот про тка ен со ин -
те рес ни фор ми, иди лич ни те пеј за жи, не -
до пре на та при ро да и ко ло ри тот на ве -
ге та ци ја та ја пра ви пла ни на та Јаб ла ни -
ца ед на од нај а тра ктив ни те во све тот.
Се то ова тре ба да се со чу ва за ид ни те
ге не ра ции. Неј зи но то прог ла су ва ње за
на ци о на лен парк е пр ви от че кор во оваа
на со ка, од тоа тре ба да изв ле чат бе не -
фи ции и др жа ва та и ло кал но то на се ле -
ние. Ед на од бе не фи ци и те е и со би ра -
ње то ле ко ви ти бил ки. 

Пен зи о не ри те се ед на од 
нај ран ли ви те гру пи учес ни ци
во со о бра ќа јот и има ат над
50 про цен ти удел во бро јот

на за ги на ти пе ша ци 
во ми на та та го ди на
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„УНИВЕРЗИТЕТ ТРЕТА ДОБА“СРЕДБА СО ПАВИЦА ЗАМБОВСКА 

Мил ка Ги ра со ва

Осум де се тго диш на -
та пен зи о нер ка Па ви ца
Зим бов ска, иа ко е во по -
од ми на ти го ди ни, ус пеш -
но � се спро тив ста ву ва
на ста ро ста и актив но жи -
вее ка ко во мла до ста.
Таа на вре ме ја сфа ти ла
и ја пра кти ку ва че сто спо -
ме ну ва на та мис ла „ако
не кој на ви сти на не ко гаш
бил со се ма млад, тој ни ко гаш не ма да
би де со се ма стар“. Кај Па ви ца Зим бов -
ска не мо же да се на пра ви стро га гра -
ни ца по ме ѓу мла до ста и ста ро ста, би деј -
ќи ед наш вос по ста ве но то тем по на жи -
ве е ње таа и де нес го при ме ну ва. Неј зи -
на та ди на мич ност и афи ни те ти кон спорт -
ски те и кул тур но-за бав ни те актив но сти
осо бе но до а ѓа ат до израз со вклу чу ва -
ње то во Здру же ни е то на во е ни пен зи о -
не ри, ка де што на ре ги о нал ни те и на ре -
пуб лич ки те пен зи о нер ски спорт ски нат -
пре ва ри по стиг ну ва за бе ле жи тел ни ус -
пе си. Имај ќи ги пред вид го ди ни те што
ги има, ка ко ре до вен учес ник во пен зи -
о нер ски те нат пре ва ри, таа во тр ча ње
на 60 ме три на ре ги о нал ни те сред би во
2012 го ди на го освои тре то то ме сто. Во
2014 го ди на, на ре ги о нал ни те и на ре -
пуб лич ки те нат пре ва ри во дис цип ли на -
та пи ка до во по е ди неч на кон ку рен ци ја
е прог ла се на за нај до бра пи ка дис тка.

Но ту ка не за вр шу ва ат неј зи ни те
актив но сти. Па ви ца во ми на ти от ман -
дат бе ше ед на од по и стак на ти те член -

ки во из врш ни от од бор
на здру же ни е то и за тоа
не о дам на по втор но е
из бра на во но ви от со -
став, а исто вре ме но
ста на и пре тсе да тел ка
на ко ми си ја та за
здрав ство и со ци јал на
по ли ти ка. Неј зи на та
спо соб ност дој де до
израз во под го то вка та
на со др жај на го диш на
про гра ма и ме сеч ни

пла но ви за ра бо та, кои ус пеш но ги пре -
то чу ва во пра кти ка. Таа се кој ме сец ор -
га ни зи ра по се та на ста ри и из не мо ште -
ни чле но ви на здру же ни е то, при што им
се вра чу ва ат скром ни по да ро ци, а ле -
ка рот од еки па та им ме ри при ти сок и
ше ќер во кр вта. Па ви ца е член ка на
фолк лор на та и на пе јач ка та гру па на
здру же ни е то, а свој при до нес има и во
ос тва ру ва ње то на за да чи те на Акти вот
на пен зи о нер ки. Неа мо же те да ја за -
бе ле жи те и во актив но сти те на СБМ,
осо бе но при од да ва ње то по чит пред
спо ме ни ци те на пад на ти те бор ци и ре -
во лу ци о не ри на Ма ке до ни ја, а неј зин
пре поз нат лив знак е цр ни от ше шир од
кој ре тко се од во ју ва. Ина ку, Па ви ца
има го лем круг на поз на ни ци и при ја -
те ли и се ко гаш е оп кру же на со вни ма -
ние. Неј зи на та днев на ди на ми ка ја др -
жи во кон ди ци ја и ја пра ви мош не ви -
тал на. По сто ја но е во дви же ње, че сто
оди на па зар и днев но пе ша чи и по не -
кол ку ки ло ме три. Ве ро јат но ова е до -
бар ре цепт и за дол го веч ност!

Јас ми на То до ров ска

По по вод Де нот на ше га та, пр ви април, ЗП-Ку ма но во
по 14-ти пат ја ор га ни зи ра тра ди ци о нал на та кул тур но-за -
бав на ма ни фе ста ци ја „Ше го биј на разг лед ни ца“, што се
одр жа на 31 март, во Цен та рот за кул ту ра во Ку ма но во. Ма -
ни фе ста ци ја та е дел од про грам ски те актив но сти на ко ми -
си ја та за кул тур ни са мо деј но сти при ЗП-Ку ма но во, а во неј -
зи ни те рам ки бе ше рас пи шан кон курс на те ма „На л’жу су
кра тки но ге“. Ка ко што н8 ин фор ми ра пре тсе да тел ка та на
КУС, Сла ви ца Лам ба ша, на го ди наш ни от кон курс при стиг -
наа по ве ќе твор би, со што уште ед наш се по твр ди де ка ку -
ма нов ски те пен зи о не ри се љу би те ли на пи ша ни от збор, а
нив ни те ли те ра тур ни де ла се ко гаш на и ду ва ат на до бар при -
ем кај по ши ро ка та јав ност. Иа ко ста ну ва збор за кон курс
од ре ви ја лен ка ра ктер, се пак ин те ре сот и го ди на ва бе ше
над оче ку ва ња та. Ма ни фе ста ци ја та ја отво ри ку ма но ве -
цот Јор дан Пач ков, по то мок на еден од нај поз на ти те ку ма -
нов ски деј ци Трај ко Пач ков, но ви нар и автор на не кол ку
ше го биј ни де ла, кој не го кри е ше сво е то за до волс тво што
е вклу чен во актив но сти те на ку ма нов ски те пен зи о не ри. 

Збор-два и за авто ри те на кон кур сот: Бор ја на Ра лиќ е
автор на пес на та „Фејс бук снај ка“, Зо ра Ива нов ска „1
април - дн на ла жу“, „Пре ва ра“ е де ло на Жи вка Ми ло шев -
ска, до де ка Влај ко Пе тков ски се прет ста ви со пес на та „Мо -
јот вре меп лов“. Ина ку, про гра ма та бе ше збо га те на со учес -
тво то на КУД „Ѓо ко Си мо нов ски“, од нос но со на ста пи на

хо рот и ор ке ста рот под ра ко водс тво на му зич ки от ра ко во -
ди тел Ко ста Ќо се, кои из ве доа му зич ки ну ме ри по све те ни
на Де нот на ше га та. Свој при до нес во од бе ле жу ва ње то на
овој ден имаа и со ли сти те Ве ра Ма нев ска со ну ме ра та
„Што има ла кас мет Ста ме на“, Бо го љуб Ма ној лов ски ја ис -
пол ни „Стар бел де до“, Сло бо дан ка Дим ков ска се прет ста -
ви со „А бре чи чо“, Стој чо Ми тев ски со „Де до в пла ни на“,
ка ко и Ка ли на Бо шков ска со „Де до ми ли злат ни“.

При сут ни те на ма ни фе ста ци ја та ги поз дра ви и пре тсе -
да те лот на ЗП-Ку ма но во, Спир ко Ни ко лов ски, кој на учес ни -
ци те на го ди наш ни ов кон курс им вра чи по да рок кни га на -
пи ша на од Трај ко Пач ков „Зго де и нез го де“ на ку ма нов ски
ди ја лект, ка ко спо мен за учес тво на тра ди ци о нал на та ма ни -
фе ста ци ја, по са ку вај ќи им на си те долг и сре ќен жи вот.

По по вод Де нот на кни га та, ко ми си ја та за кул тур но-
за ба вен жи вот при Здру же ни е то на пен зи о не ри од Ве -
лес, на 24 април, ор га ни зи ра „Кул тур на ве чер“, на ко ја

се одр жа по ет ско чи та ње на де ла од ве ле шки те авто ри
Пав ли на Клим кар Ме ан џи е ва, Ата нас Кр лев, На да Але -
ко ска, Ол га Но ва че ва, Ве ле Але ксо ски и Маг да ле на Ан -
ге лов ска, си те чле но ви на Клу бот на пи са те ли „Ко чо Ра -
цин“. Ве чер та бе ше збо га те на и со сли ки, де ла на Бу ба
Ман че ва и на Стој на Цве тиќ, ка ко и ра ко твор би, де ло на
Не дел ка Јо ва но ва. Со ста ри на род ни пес ни на ста пи и
пе ја чот Трај че Лам њов, ка ко и во кал на та гру па на пен -
зи о не ри те.

Оваа ве чер ќе им оста не за па ме те ње на си те при -
сут ни, би деј ќи при до не се пен зи о не ри те да се прет ста -
ват и во мал ку по и на кво свет ло, на по и на ков на чин откол -
ку што беа на вик на ти да се прет ста ву ва ат до се га.

Во овој дух се под го тву ва ат но ви на ста пи на умет ни -
ци од раз лич ни ви до ви. Умет ни ци те-пен зи о не ри со раз -
ни пер фор ман си ќе на ста пат не са мо во род ни от град ту -
ку и во дру ги гра до ви во та тко ви на та и по да ле ку. Тоа е
ре зул тат на нив на та жел ба да се дру жат со свои ко ле ги
од дру ги те здру же ни ја и да ор га ни зи ра ат ва кви за ед нич -
ки на ста ни.                                                                                       Н.А.

ЗП-ВЕ ЛЕС

ЗП-КУМАНОВО 

„На л’жу су кра тки но ге“ 

Осум де се тго диш на пен зи о нер ка 
со мла де шко ср це

Кирил Ри сте ски

По ини ци ја ти ва на ло -
кал на та са мо у пра ва, а во
со ра бо тка со До мот за ста -
ри ли ца „Ки ро Кр сте ски-
Плат ник“ од При леп и го -
ди на ва со ус пех се ре а ли -
зи ра про е ктот за по мош
на ста ри и из не мо ште ни
ли ца „Су пер Ма рио“. За го -
ди на ва ло кал на та са мо у -
пра ва изд вои по ве ќе фи -
нан си ски средс тва. Зго ле мен е бро јот на згри же ни те, а со тоа и бро јот на во лон -
те ри те кои им по ма га ат.

- Ова е уни ка тен про ект во Ма ке до ни ја. Го за поч нав ме ла ни, ка ко про бен
про ект и се по ка жа де ка има за ин те ре си ра ни. И го ди на ва ло кал на та са мо у пра -
ва од При леп ќе изд вои 1.200.000 де на ри за оваа на ме на. Се га, се којд нев но
два е се ти на мла ди во лон те ри им по ма га ат на сто ти на ста ри и из не мо ште ни ли -
ца. Им на ба ву ва ат пре хран бе ни про из во ди, ле ко ви, им ја одр жу ва ат до маш -
на та хи ги е на и им по ма га ат за с8 што има ат по тре ба. Ова се ста ри и из не мо -
ште ни ли ца кои од лу чи ле да жи ве ат до ма, во до маш ни ус ло ви, а не во дом за
ста ри ли ца. 

- За до вол ни сме што пр ви по при ме рот на за пад ни те зем ји го ре а ли зи рав ме
и го по кре нав ме овој за по ста ри те ли ца зна ча ен про ект. Сме та ме де ка во ид ни -
на ќе се зго ле ми ин те ре сот за ва ква по мош, а ние ка ко ло кал на са мо у пра ва фи -
нан си ски ќе го по мог не ме со по ве ќе средс тва. Во ид ни на пла ни ра ме бро јот на
во лон те ри те да се зго ле ми од се гаш ни те два е се ти на на 30, а на до ме сто кот за нив
ќе би де на то вар на ло кал на та са мо у пра ва - ве ли гра до на чал ни кот на При леп Мар -
јан Ри сте ски. 

Уште еден друг, сли чен на овој про ект, се ре а ли зи ра за ед но со оп штин ски -
от Цр вен крст и со ЗП-При леп. Име но, 6 ли ца акти ви сти на при леп ско то здру -
же ние на пен зи о не ри кои до бро вол но се при ја ви ле, два па ти не дел но за ед но
со две ме ди цин ски се стри по се ту ва ат 20 ста ри и из не мо ште ни ли ца. Про е ктот
е нас ло вен „Гри жа за ста ри те и из не мо ште ни те“.

- Ме ди цин ски те се стри им ме рат кр вен при ти сок, ше ќер во кр вта, ги упа -
ту ва ат ста ри те на ле кар ски прег ле ди, а ние ка ко во лон те ри се гри жи ме за дру -
ги те нив ни се којд нев ни по тре би - ве ли Љуп чо Ди ме ски, еден од во лон те ри те
на ЗП-При леп. 

ЗП-ПРИ ЛЕП

Кул тур на ве чер на умет ни ци те-пен зи о не ри 

Василка То па лов ска 
Здру же ни е то „Уни вер зи тет тре та до ба“ ус пеш но ра бо -

ти 17 го ди ни. Мо то на оваа ор га ни за ци ја е „До жи вот но
уче ње и актив но ста ре е ње“. Низ про гра ми ра ни те актив -
но сти се из ди га све ста за акти вен и до сто инс твен жи вот
во тре та та до ба, ка де што нај го лем број се пен зи о не ри. 

До жи вот но то уче ње по а ѓа од ве ков на та му дрост „Чо -

ве кот учи до де ка е жив“, а тоа, пак, да ва но ва смис ла и
со др жи на на пен зи о нер ски от жи вот, ја за јак ну ва са мо -
до вер ба та и го пра ви чо ве кот ду хов но и мо рал но по си -
лен и по сре ќен. Чо ве кот ста ну ва све сен де ка ин те ле кту -
ал на та и фи зич ка та моќ не сла бе ат со во зра ста, ту ку по -
ра ди на ма ле на актив ност. Ин те рес на и ко рис на е со ра -
бо тка та на „Уни вер зи тет тре та до ба“ со Со ју зот на здру -
же ни ја на пен зи о не ри на Ма ке до ни ја и во не го ви рам ки
со по ве ќе здру же ни ја, ка ко со СУ „Или ја Ни ко лов ски-Луј“
од Скоп је, со ора тор ска та сек ци ја при Прав ни от фа кул тет
од Скоп је, со фолк лор ни от ан самбл „Дра че во“, со цр кви -
те „Св. Ѓор ѓи ја“ - Ки се ла Во да и „Св. Или ја“ - Ае ро дром,
со по е ти те - пен зи о ни ра ни про свет ни ра бот ни ци, со мно -
гу здрав стве ни уста но ви, поз на ти на уч ни ра бот ни ци, про -
фе со ри и мно гу дру ги. Про гра ма та оп фа ќа те ми од об ла -
ста на оп штес тве ни те и при род ни те на у ки, здрав ство то,
ал тер на тив на та ме ди ци на, фи ло зо фи ја та, ми сти циз мот
и дру го. Ед на од нај ин те рес ни те актив но сти на чле но ви -
те се до бро ор га ни зи ра ни те ту ри стич ки па ту ва ња во на -
ша та и во со сед ни те зем ји и сред би те со та мош ни те ко -
ле ги, друж би и ин фор ма ции за нив. Се то тоа е во ду хот на
мо то то „За поз нај ја Ма ке до ни ја и со седс тво то“, прос ле -
де но со пес ни, ше ги, до се тки и но ви соз на ни ја.

До жи вот но уче ње и актив но ста ре е ње

По втор пат „Су пер Ма рио“
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