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МЕ ЃУ НА РОД НИ АКТИВНОСТИ ВО ТИРАНА И ВО ПОГРАДЕЦ 

На 22, 23 и 24 но ем ври, де ле га ци ја
со чи не та од де се ти на пре тсе да те ли на
здру же ни ја на пен зи о не ри, член ки на
Со ју зот на здру же ни ја на град Скоп је, беа
во трид нев на по се та на Кон фе де ра ци -
ја та на син ди ка ти на Ал ба ни ја, во чиј со -
став се и пен зи о не ри те. Де ле га ци ја та
со ста ве на од пр ви те лу ѓе на де се ти на
скоп ски здру же ни ја, пред во де на од Љуп -
чо Ди мов ски, пре тсе да тел на со бра ни -
е то и Ме то ди ја Но вков ски, пре тсе да тел
на из врш ни от од бор на СЗП на град Скоп -
је, ја при ми Кољ Ни ко лај, пре тсе да тел на
Кон фе де ра ци ја та на син ди ка ти на Ал ба -
ни ја, за ед но со сво и те со ра бот ни ци. На
сред ба та во Ти ра на беа раз ме не ти искус -
тва од ра бо та та на две те мул ти ет нич ки
асо ци ја ции, при што Кољ Ни ко лај го иска -
жа сво е то во о ду ше ву ва ње од ре зул та -
ти те и од актив но сти те кои ги има Со ју -

зот на здру же ни ја та на пен зи о не ри те на
Ма ке до ни ја.

- Фас ци ни ран сум од по сти га ња та на
ва ши те здру же ни ја и на Со ју зот на че ло
со ва ши от пре тсе да тел Дра ги Ар ги ров -
ски. Вие не сте при мер са мо за зем ји те
од оп кру жу ва ње то ту ку и по ши ро ко, на
Бал ка нот. Проб ле ми те на пен зи о не ри -
те се слич ни на овие про сто ри и со ра бо -
тка та ќе би де ко рис на за си те, а за нас
осо бе но - истак на Кољ Ни ко лај. 

Ина ку, де ле га ци ја та од Скоп је, по крај
Ти ра на по се ти и не кол ку дру ги гра да во
Ал ба ни ја ме ѓу кои: Драч, Друс, Го лем,
Кру ја, Ска дар и Ел ба сан и се за поз на со
по ве ќе кул тур ни и исто ри ски обе леж ја и
ин сти ту ции. И оваа по се та на Ал ба ни ја
е уште еден нов мост на при ја телс тво ме -
ѓу пен зи о не ри те од две те зем ји. 

Прет ход но де ле га ции на здру же ни -

ја на пен зи о не ри од Ма ке до ни ја и од Ср -
би ја при сус тву ваа на го диш но то со бра -
ние на Кон фе де ра ци ја та на син ди ка ти -
те на пен зи о не ри те на По гра дец, Ал ба -
ни ја, на кое пре тсе да те лот На зив Дал ја -
ни под не се из ве штај за ра бо та та во 2015
го ди на, со осо бен ак цент на еко ном ско-
со ци јал на та со стој ба, стан дар дот на пен -
зи о не ри те и акту ел ни те те шко тии при -
сут ни во оп штес тво то, во др жа ва та и по -
ши ро ко во ре ги о нот.

На сед ни ца та на при сут ни те им се
обра ти пот пре тсе да те лот на со бра ни е -
то на Со ју зот на здру же ни ја та на пен зи -
о не ри на Ма ке до ни ја Бес ник По це ста,
кој им ги пре не се топ ли те поз дра ви од
це ло то членс тво на пен зи о не ри те на Ма -
ке до ни ја, а осо бе но од пре тсе да те лот на
СЗПМ Дра ги Ар ги ров ски. 

- Ме ра ду ва што вос по ста ву ва те со -
ра бо тка и со дру ги здру же ни ја од Ма ке -
до ни ја и од Ср би ја, чии прет став ни ци се
при сут ни на сед ни ца ва. Со ра бо тка та е
за поз дра ву ва ње би деј ќи таа н9 збли жу -
ва, а пре ку неа ги ши ри ме при ја телс тво -
то и со жи во тот во на ши те сре ди ни кои
се мул ти ет нич ки асо ци ја ции. На тој на -
чин гра ди ме но ви мо сто ви ме ѓу пен зи -
о не ри те, ме ѓу на ши те на ро ди и др жа ви
- ре че пот пре тсе да те лот на со бра ни е то
на СЗПМ Бес ник По це ста. 

На сед ни ца та при сус тву ваа: де ле га -
ци ја од ЗП-Вра ње, пред во де на од пре -
тсе да тел ка та Мир ја на Трај ко виќ, де ле -
га ци ја на здру же ни е то на пен зи о не ри
од Пре ше во, пред во де на од Ју су фи Ва -
џид, здру же ни ја од Ср би ја, де ле га ци ја
на ЗП-Охрид и Де бр ца, пред во де на од
пре тсе да те лот на ИО Ѓор ѓи Трп че ски, де -
ле га ци ја од ЗП-Го сти вар, пред во де на од

пре тсе да те лот Ни ја зи Џе ли ли и на ЗП-Де -
бар и Цен тар Жу па, пред во де на од пре -
тсе да те лот на ИО Џа вит Кар пу зи, здру -
же ни ја од Ма ке до ни ја, кои од име то на
сво и те здру же ни ја ги поз дра ви ја при сут -
ни те. На сед ни ца та беа из не се ни и раз -
ме не ти искус тва од сре ди ни те од кои до -
а ѓа ат за се то она што има вр ска со пен -
зи о не ри те и нив ни от жи вот. 

Во знак на про ши ру ва ње на со ра -
бо тка та со Кон фе де ра ци ја та, на го сти те
од Ср би ја и од Ма ке до ни ја, од нос но на
пре тсе да те ли те на здру же ни ја та од Вра -
ње, Го сти вар и од Де бар и Цен тар Жу па
им беа вра че ни приз на ни ја за по чес ни
чле но ви. Ва кво приз на ние до се га има -
ше са мо ЗП-Охрид и Де бр ца.

К.С. и Љ.Р.

Со ра бо тка та е за поз дра ву ва ње би деј ќи таа збли жу ва 
и пре ку неа се ши ри при ја телс тво и се гра дат но ви 

мо сто ви ме ѓу пен зи о не ри те, ме ѓу на ро ди те и др жа ви те 

Но ви мо сто ви на при ја телс тво и со ра бо тка

Не о дам на гра до на чал ни кот на Скоп -
је и пре тсе да тел на ЗЕЛС, Ко це Тра ја нов -
ски, има ше сред ба со пре тсе да те ли те на
здру же ни ја та на пен зи о не ри на по драч је -
то на гра дот Скоп је. На сред ба та бе ше при -
су тен и учес тву ва ше во раз го во рот и пре -
тсе да те лот на СЗПМ, Дра ги Ар ги ров ски. 

Нај пр во до бре дој де на пред вод ни ци -
те на град ски те здру же ни ја и на ли де рот
на СЗПМ им по са ка гра до на чал ни кот Тра -
ја нов ски, кој при тоа ја истак на до бра та и
кон ти ну и ра на со ра бо тка со скоп ски те
здру же ни ја на пен зи о не ри и со Со ју зот
на здру же ни ја та на пен зи о не ри на Ма -
ке до ни ја, ко ја, ка ко што ре че, бе ше офи -
ци ја ли зи ра на со пот пи шу ва ње ме мо ран -
дум и пла ни ра ње средс тва за под др шка
на актив но сти те на пен зи о не ри те од бу -
џе тот на гра дот. 

Сред ба та по ми на во ра бот на ат мо -
сфе ра и иск лу чи тел на опе ра тив ност, во

ко ја гра до на чал ни кот Тра ја нов ски ја истак -
на под го тве но ста на гра дот да се ре ша -
ва ат акту ел ни те пра ша ња и проб ле ми на
лу ѓе то од тре та та до ба. Ме ѓу дру го то, тој ве -
ти де ка ќе се за ло жи за бр зо ре ша ва ње
на пра ша ње то за де фи ни ра ње то на сопс -
тве нич ки те од но си на Ре кре а тив ни от цен -
тар Кат ла но во, ка ко и мож но ста бесп лат -
ни от авто бу ски пре воз да се про ши ри на
по ве ќе де но ви и да ва жи за си те пен зи о -
не ри, а не са мо за ста ри те ли ца.

Пред оваа сред ба, а во ор га ни за ци -
ја на Со ју зот на здру же ни ја та на пен зи о -
не ри на град Скоп је, под по кро ви телс тво

на гра до на чал ни кот Ко -
це Тра ја нов ски, а по по -
вод Де нот на ос ло бо ду ва -
ње то на на ша та ме тро -
по ла, се одр жа ша хов ски
тур нир по ме ѓу здру же ни -
ја та, член ки на Со ју зот. Го -
сти те и учес ни ци те, со
при год ни збо ро ви и че -
сти тки за праз ни кот прв
ги поз дра ви пре тсе да те -
лот на ИО на Град ски от со -
јуз, Ме то ди ја Но вков ски,
а сре ќен праз ник на си -

те при сут ни и ус пех во нат пре ва ру ва ње -
то им по са ка пре тсе да те лот на СЗПМ, Дра -
ги Ар ги ров ски. Уба ви жел би и че сти тки
за праз ни кот им упа ти на при сут ни те и
гра до на чал ни кот на Скоп је, Ко це Тра ја -
нов ски, кој иска жа под го тве ност гра дот
и на та му да ги под др жу ва и по ма га пен -
зи о не ри те за да им се по до брат ус ло ви -
те за жи вот. 

Ша хов ски от тур нир про те че во до бра
ор га ни за ци ја и во при јат на нат пре ва ру -
вач ка ат мо сфе ра. Нај до бри ре зул та ти по -
стиг наа ша хи сти те од ЗП-Ѓор че Пе тров во
ма шка кон ку рен ци ја и жен ска та еки па од
ЗП-Цен тар. Вто ро то ме сто го освои ма шка -
та еки па од ЗП-Цен тар и жен ска та од Ѓор -
че Пе тров, до де ка тре топ ла си ра ни во ма -
шка и во жен ска кон ку рен ци ја беа нат пре -
ва ру ва чи те од ЗП-Со ли дар ност-Ае ро дром. 

Дип ло ми за по стиг на ти те ус пе си на
нат пре ва ру ва чи те и бла го дар ни ци за
учес тво то на здру же ни ја та на пен зи о не -
ри им вра чи пре тсе да те лот на со бра ни -
е то на СЗП на град Скоп је, Љуп чо Ди мов -
ски. Тур ни рот за вр ши со за ед нич ко дру -
же ње и жел ба за по втор но ви ду ва ње.

М. Ди мов ски

СРЕДБИ СО ГРАДОНАЧАЛНИКОТ НА СКОПЈЕ КОЦЕ ТРАЈАНОВСКИ 

Скоп ски те здру же ни ја и гра дот ја ин тен зи ви ра ат со ра бо тка таГра до на чал ни кот на Скоп је и
пре тсе да тел на ЗЕЛС, Ко це

Тра ја нов ски, и во ид ни на ќе
ги под др жу ва пен зи о не ри те
во нив ни те актив но сти и ќе
по ма га во по до бру ва ње на
ус ло ви те на нив ни от жи вот 
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По по вод Де нот на ста ри те ли ца и Де нот на во ста -
ни е то на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја, 11 Октом ври, ЗП-
Бог дан ци ор га ни зи ра ше двод нев на ек скур зи ја во
Бан ско, Ре пуб ли ка Бу га ри ја. 

Па ту ва ње то бе ше ин те рес но, би деј ќи во да чот на
гру па та це ло вре ме ин фор ми ра ше за по пат ни те ло -
ка ли те ти. По при стиг ну ва ње то, пен зи о не ри те се сме -
сти ја во хо те лот „Ма ри ја Ан то а не та“, а по тоа, спо -
ред про гра ма та, бе ше ор га ни зи ра на про ше тка низ
гра дот и ко ри сте ње на СПА-цен та рот. 

На ред ни от ден гру па та се упа ти кон Раз лог и ги
по се ти комп ле кси те „Пи рин голф“ и „Кан три клуб“.
Зе ле ни те голф-игра ли шта со сво и те уба ви ни ги пол -
неа очи те на ек скур зи јан ти те кои со во о ду ше ву ва -

ње ко мен ти раа за при род ни от рас кош. На пу штај ќи
го Раз лог тие се упа ти ја кон Ру пи те и ги по се ти ја хра -
мот и ку ќа та на ба ба Ван ѓа, во кои се сме сте ни из -
вор ни те по да то ци за неј зи ни от жи вот. Та му осо бе но
вни ма ние прив ле че неј зи ни от за вет пред го ле ма та
сли ка, во кој ба ба Ван ѓа пред смрт та ги иска жа ла
сво и те жел би за ид ни на та на сво и те бли ски, по ра -
чу вај ќи им љу бо вта и раз би ра ње то да би дат сто жер
на се вкуп но то нив но жи ве е ње. Од да вај ќи 0 по чит
на про ро чи ца та ек скур зи ја та бе ше за вр ше на, а од
неа пен зи о не ри те се вра ти ја за до вол ни и по бо га ти
со но ви соз на ни ја и до жи ву ва ња што дол го ќе ги па -
ме тат.

Д. Чав да ров

Лил ја на Мла де нов ска

На 25 но ем ври, пе де се ти на пен зи о нер ки од ЗП-
Ра до виш и Кон че се дру жеа по по вод 5-го диш ни от
ју би леј од по сто е ње то на клу бот на пен зи о нер ки те
од здру же ни е то. Во клу бот тие ре дов но одр жу ва ат
со ста но ци, ли те ра тур ни сред би, чи та ат дне вен пе -
чат, гле да ат те ле ви зи ја, а че сто па ти игра ат и шах,
до ми но,таб ла и пи ка до.

Со дру ги збо ро ви, клу бот е мно гу по са ку ва но и
при јат но кат че за дру же ње, истак на пре тсе да тел -
ка та на акти вот на пен зи о нер ки при ЗП-Ра до виш и
Кон че, Пав ли на Ча бу ко ва. Во сво е то обра ќа ње таа
ја истак на с4 по го ле ма та актив ност на пен зи о нер -
ки те, ка ко и фа ктот де ка ЗП-Ра до виш и Кон че е ед -
но од ре тки те здру же ни ја ка де што во со бра ни е то
же ни те се за ста пе ни со
34 от сто, што е при мер за
поз дра ву ва ње. 

Пен зи о нер ки те се
актив но и ре дов но вклу -
че ни во ре а ли за ци ја та на
спорт ски те, кул тур ни те и
ху ма ни тар ни те актив но -
сти, а исто та ка учес тву -
ва ат и во ак ции од по ши -
рок оп штес твен ин те рес
- ре че Ча бу ко ва.

Таа ги по ви ка пен зи -
о нер ки те и оваа го ди на
ма сов но да се вклу чат во
ак ци ја та „Ден на др во то“,
ка ко и да под го тват свои
спе ци ја ли те ти и ре цеп ту -

ри за нај а ве на та кни га „Блак це то на ба ба“. Во сво -
е то поз драв но обра ќа ње пре тсе да те лот на ЗП, Јор -
дан Ко ста ди нов, со за до волс тво истак на де ка пен -
зи о нер ки те се мно гу актив ни и осо бе но ги по фа ли
за нив но то учес тво на оп штин ски те, ре ги о нал ни те
и на ре пуб лич ки те ре вии на пес ни, му зи ка и игри,
ка ко и за ус пеш ни от на стап на 15-от фе сти вал на
тре та жи вот на до ба во Љуб ља на.

Сред ба та бе ше поз дра ве на и од пре тсе да те лот
на ко ми си ја та за кул тур но-за ба вен жи вот, Сто јан -
чо Лу ка рев. Во при јат на и ре ла кси ра на ат мо сфе -
ра, по е те си те Ма ри ја Гор гич ко ва и Гу да Са ра ман -
до ва про чи таа лич ни твор би. За до бра та за ба ва се
по гри жи поз на ти от вир ту оз на гај да Здра вко Ан до -
нов. Пен зи о нер ки те прос ла ву ваа со ср це и ду ша,
пе е ја, играа и се за ба ву ваа до ве чер ни те ча со ви. 

По тре ба та од струч но тол ку ва ње и оце на на
пред лог-ста ту тар на та од лу ка за из ме ни те и до -
пол ну ва ња та на ста ту тот на СЗПМ и пред лог-
пре по ра ки те за здру же ни ја та на пен зи о не ри,
член ки на СЗПМ, бе ше ва ло ри зи ра на на за ед -
нич ка та сед ни ца на ста ту тар на та ко ми си ја и
прав но-еко ном ски от фо рум на СЗПМ, ко ја се
одр жа на 24 но ем ври, во про сто ри и те на СЗПМ
во Скоп је. Освен чле но ви те на овие те ла, на
сед ни ца та при сус тву ваа: пре тсе да те лот на
СЗПМ Дра ги Ар ги ров ски, пот пре тсе да те лот на
со бра ни е то на СЗПМ Бес ник По це ста и се кре -
тар ка та на ИО Стан ка Трај ко ва.

Во вед ни из ла га ња со осврт на зна че ње то
на рас пра ва та по на ве де ни те до ку мен ти имаа
пре тсе да те ли те на овие те ла, Зи ко Зи ков и Фи -
дан чо Сто ев, до де ка се кре тар ка та на ИО на
СЗПМ, Стан ка Трај ко ва, ги за поз на при сут ни -
те со про це сот на офор му ва ње то на од лу ка та,
ко ја про из ле зе од ана ли за та и вгра ду ва ње то
на за бе ле шки те на здру же ни ја та на пен зи о не -
ри, член ки на СЗПМ, кои спро ве доа јав на рас -
пра ва и до ста ви ја пред ло зи за из ме ни и до пол -

ну ва ња на ра бот на та вер зи ја на од лу ка та. При -
тоа, ка ко што ре че Трај ко ва, најм но гу се во де -
ше сме тка да не се нав ле гу ва во авто но ми ја та
на здру же ни ја та на пен зи о не ри, при што бе ше
ану ли ран стра вот кај не кои здру же ни ја со оваа
ста ту тар на од лу ка да не го из гу бат прав ни от ста -
тус што го има ат. Исто та ка, во од лу ка та е зе мен
в пред вид пред ло гот за по со од вет но де фи ни -
ра ње на ре ги стри ра на та ор га ни за ци ја за чле -
на ри на и со ли да рен фонд, бла го да ре ние на да -
де ни те за бе ле шки и су ге стии на ЗП-Кру ше во.

По со чу ва ње за со од вет но струч но тол ку ва -
ње и до гра ду ва ње на из ме ни те и до пол ну ва -
ња та на од лу ка та од ас пект на за чу ву ва ње то и
за јак ну ва ње то на авто но ми ја та и прав ни от ста -
тус на здру же ни ја та да де и пре тсе да те лот на
СЗПМ Дра ги Ар ги ров ски, кој пре до чи де ка по
си те ос но ви и во си те одред би тре ба пен зи о не -
рот да би де во фо ку сот. 

На чел ни ви ду ва ња и оп шти пре по ра ки за
по до бру ва ње на со др жи на та на од лу ка та да -
доа по ве ќе то ди ску тан ти, ме ѓу кои беа: То ме
Зим ба ков, Све то лик Ни ко лов, Сте ван Бо ја џи -

ев, Сте фан Вла ди ми ров, Ни ко ла Ни ко лов ски,
Фи дан чо Сто ев, Бо жин Пе тре ски, Или ја Ада мо -
ски и дру ги, а по тоа се рас пра ва ше по е ди неч -
но по чле но ви. 

На кра јот на сед ни ца та, со нез на чи тел ни за -
бе ле шки и су ге стии, пред лог-ста ту тар на та од -
лу ка за из ме ни те и до пол ну ва ња та на ста ту тот
на СЗПМ и пред лог-пре по ра ки те до здру же ни -
ја та на пен зи о не ри ед ног лас но беа усво е ни. 

На сед ни ца та, прав но-еко ном ски от фо рум
рас пра ва ше и да де свое мис ле ње и за по ве ду -
ва ње то ини ци ја ти ва за изед на чу ва ње на пен -
зи ска та ос но ва на по ли ци ски те служ бе ни ци,
ка ко и по ин фор ма ци ја та за со стој ба та и ста ту -
сот на стар ски те и на пен зи о нер ски те до мо ви
низ ре пуб ли ка ва, за што бе ше зак лу че но овие
пра ша ња по втор но да се акту а ли зи ра ат и да се
опре де лат по стап ки и на чи ни на кои ќе дејс тву -
ва СЗПМ во на ред на та го ди на.

М. Ди мов ски

ЗАЕДНИЧКА СЕДНИЦА НА СТАТУТАРНАТА КОМИСИЈА И НА ПРАВНО-ЕКОНОМСКИ ФОРУМ НА СЗПМ 

Под др жа ни из ме ни те на ста ту тот 
и пре по ра ки те до здру же ни ја та

Еди на е сет ти но ем ври оваа го ди -
на со зла тен сјај за све ти во се ќа ва -
ња та на брач на та двој ка Бил ја на и
Дра ги Ар ги ров ски, акту ел ни от пре -
тсе да тел на СЗПМ, кои пред пе де сет
го ди ни ста пу вај ќи во брак ток му на
овој ден ја ове ко ве чи ја нив на та од
по ра но за поч на та љу бов во род но то
Ку ма но во. 

Пе де сет го ди ни брач ни те со пат -
ни ци че ко реа и уште мно гу го ди ни за -
ед но ќе че ко рат низ жи во тот, им се
ра ду ваа на уба ви те мо мен ти, за ед -
но ги сов ла ду ваа те шко ти и те и ед но -
до дру го му одо ле ваа на вре ме то ни -
жеј ќи мно гу ус пе си.

За да им го вра ти вре ме то по ло -
ви на век на на зад, да им ја до ло ви
уба ви на та на мла до ста и сре ќа та што
се и де нес за ед но, зна еј ќи ја „сла ба -
та стра на“ на сво и те ро ди те ли, нив -
на та ќер ка Цон ка и вну кот Сте фан,

на де нот на „злат на та свад ба“ им при -
ре ди ја при јат но из не на ду ва ње и не -
за бо рав ни ми го ви, во деј ќи ги в ки но
во кое се да вал филм од нив но то вре -
ме, ко га, ре чи си си те фил мо ви од се -
кој не дел ни от ре пер то ар за ед но ги
гле да ле. 

По тоа, се меј но то од бе ле жу ва ње
на злат ни от ју би леј и сре ќа та што за -
ед но го сла ват овој по се бен праз ник
им ги раз га ли ср ца та и вне се ра дост
кај најб ли ски те и кај при ја те ли те, кои
со че сти тки и жел би за до бро здрав -
је им по са каа дол го веч ност на сла -
ве ни ци те.

Во здра ви ца та Дра ги и Бил ја на
на си те им по са каа ва кви сред би и
по во ди, со жел ба мно гу брач ни двој -
ки да до жи ву ва ат злат ни ју би леи, да
би дат среќ ни и да оста нат за ед но во
сло га до кра јот на жи во тот.

М. Ди мов ски 

Под мо то то ,,За сон че ва есен на жи -
во тот“, ЗП-Охрид и Де бр ца во со ра бо тка
со оп штин ски от Цр вен Крст со мул ти ме -
ди ја лен пер фор манс ја од бе ле жаа „Не -
де ла та на гри жа за ста ри ли ца“. Ед но и
пол ча сов ни от пер фор манс ис пол нет со
пес ни, ху мор, му зи ка и те а тар, со кој мо -
де ри ра ше акте рот Љуп чо То до ро ски -
Упа, а кој се одр жа во НУЦК „Гри гор Пр -
ли чев“ бе ше ви стин ско до жи ву ва ње за
мно гу број ни те при сут ни пен зи о не ри и
мла ди. На оваа тра ди ци о нал на за ед нич -
ка ма ни фе ста ци ја на ЗП-Охрид и Де бр -
ца и оп штин ски от Цр вен Крст, нај пр во
со не кол ку охрид ски ста ро град ски пес -
ни на ста пи КУД „Дал ги“, при ЗП-Охрид
и Де бр ца, а по тоа и драм ско-ре ци та тор -
ска та дру жи на ,,Раз ви гор че“ со ху мо ри -
стич ни драм ски тек сто ви и со сти хо ви
по све те ни на пен зи о не ри те. 

Пред пуб ли ка та се прет ста ви ја и 8
по е ти-ре ци та то ри, во при друж ба на ги -
тар ско то трио на мла ди во лон те ри на
Цр вен Крст. На ста нот бе ше за о кру жен
од ама тер ска та те а тар ска гру па „Вди -
ши те а тар“ од оп штин ски от Цр вен
Крст, во му зич ка при друж ба на ан -
самб лот „Бил ја на ју ни ор“.

Утре ден та, на 29 но ем ври, во рам -
ки те на „Не де ла та на гри жа за ста ри
ли ца“ еки пи на Цр вен Крст, за ед но со
ме ди цин ски ти мо ви ор га ни зи раа
бесп лат ни здрав стве ни прег ле ди за
ста ри те и из не мо ште ни ли ца во оп шти -
на та Де бр ца во нив ни те до мо ви. 

На јин те ре сен мо мент ве чер та на
ма ни фе ста ци ја та бе ше прет ста ву ва -
ње то на нај ста ри от охри ѓа нец и брач -
на двој ка со нај долг бра чен стаж. Овој
при мат му при пад на на охри ѓа не цот
Мир ко Ива но ски (96), ро ден на 17 но -
ем ври 1919 го ди на, кој по прет ход но
рас пи шан кон курс на оп штин ски от Цр -
вен Крст е прог ла сен за нај стар жи тел
на оп шти ни те Охрид и Де бр ца, кој бе -
ше во рам ки те на актив но сти те за од -
бе ле жу ва ње на „Не де ла та на гри жа за
ста ри ли ца“. 

За брач на двој ка со најм но гу го ди -
ни по ми на ти за ед но, во рам ки те на
исти от кон курс се из бра ни Ко ста ди на

и Ду шан Ло шко ски од се ло то Оров ник,
оп шти на Де бр ца, кои во брак ста пи ле
на 15 фе вру а ри 1949 го ди на и има ат
66 го ди ни бра чен стаж. И нај ста ри от
жи тел и брач на та двој ка до би ја при -
год ни по да ро ци и приз на ни ја во рам -

ки те на ма ни фе ста ци ја та „Не де ла на
гри жа за ста ри ли ца“.

Вакви и слични одбележувања на
„Неделата на грижа за стари лица”
имаше во повеќе здруженија.

К. Спа се ски

До стој но од бе ле жан пе тго диш ни от ју би леј

ЗП-ОХРИД И ДЕБРЦА

Од бе ле жа на „Не де ла та на гри жа за ста ри ли ца“

На кон кур сот ор га ни зи ран во рам ки те на од бе ле жу ва ње то
на „Не де ла та на гри за за ста ри ли ца“, за нај стар жи тел на
оп шти ни те Охрид и Де бр ца е из бран охри ѓа не цот Мир ко

Ива но ски (96 го ди ни), ро ден на 17 но ем ври 1919 го ди на, а
двој ка со нај долг бра чен стаж (66 го ди ни) се Ко ста ди на и Ду -
шан Ло шко ски од се ло то Оров ник, оп шти на Де бр ца, кои во

брак ста пи ле на 15 фе вру а ри 1949 го ди на

Зла тен ју би леј

Гој ко Ефто ски

„Ова здру же ние е пр во ме ѓу член -
ки те на СЗПМ што разг ле ду ва из ве -
штај за ра бо та та во 2015 го ди на и што
но си про гра ма за на ред на та 2016. И
ова е по твр да за вред но сти те што ги
не гу ва Здру же ни е то на пен зи о не ри те
од Те то во, а од ко ја искус тво мо жат да
цр пат и дру ги здру же ни ја. ЗП-Те то во
се ко гаш би ло на вр вот по сво ја та
актив ност, раз но ли кост и со др жи ни во
функ ци ја на ин те ре сот и по тре би те на
пен зи о не ри те. Тоа мно гу па ти го до ка -
жа вте на сред би те на пен зи о не ри те
низ др жа ва та, на из ле ти, на кул тур но-
за бав ни ма ни фе ста ции и спорт ски нат -
пре ва ри и дру ги актив но сти“.

Ва ка на при сут ни те на сед ни ца та на
со бра ни е то на пен зи о не ри те во Те то во
им се обра ти пре тсе да те лот на СЗПМ
Дра ги Ар ги ров ски, што се одр жа на 23
но ем ври, под ра ко водс тво на пре тсе да -
те лот Сто јан Со ко лов ски. Чле но ви те на
со бра ни е то со сво и те ди ску сии по твр ди -
ја де ка во ос но ва го ди на ва се ре а ли зи -
ра ни ре чи си си те про грам ски со др жи -
ни, де ка с4 се од ви ва ло во рам ки те на
мож но сти те и де ка се то тоа е по твр да за
кон ти ну и ра на актив ност.

Ина ку, ка ко што е поз на то, те тов ско -
то здру же ние не гу ва мул ти ет нич ка при -

пад ност не са мо во со ста вот на ор га ни -
те и те ла та, на кои ма те ри ја ли те им се
до ста ву ва ат на ма ке дон ски и на ал бан -
ски ја зик, ту ку и во пра ктич но то дејс тву -
ва ње. На си те ек скур зии има пен зи о не -
ри - при пад ни ци на раз лич ни на ци о нал -
но сти и ве ри. На се ка де и се ко гаш се не -
гу ва ат кул тур ни те и дру ги те вред но сти на
си те, ка ко во на ста пи те на ре ги о нал ни -
те и ре пуб лич ки те ре вии, та ка и на спорт -
ски те нат пре ва ри и на дру ги јав ни на -
ста пи. 

На сед ни ца та беа истак на ти и со др -
жи ни на кои во на ред ни от пер и од тре ба
да се обр не по го ле мо вни ма ние. На пр -
во ме сто бе ше пот пи шу ва ње то спо год -
ба за со ра бо тка со си те оп шти ни во ре -
ги о нот на Дол ни По лог, што ќе овоз мо -
жи учес тво на пен зи о не ри те во по ста ву -
ва ње и раз ре шу ва ње на проб ле ми те кај
ста ри те ли ца, по го ле мо учес тво на прет -
став ни ци те на ше сте оп шти ни во одр жу -
ва ње то на До мот на пен зи о не ри те и из -
град ба на нов дом за ста ри ли ца, отво -
ра ње клу бо ви на пен зи о не ри и ре а ли -
зи ра ње на дру ги за ед нич ки по тре би. 

За ЗП-Те то во и на та му оста ну ва не -
ре ше но пра ша ње то за имот но-прав ни -
те од но си за зем ји ште то на кое е из гра -
ден До мот, а кое би ло до де ле но на по -
сто ја но ко ри сте ње уште во да леч на та
1971 го ди на.

ЗП-РАДОВИШ И КОНЧЕ 

Двод нев на ек скур зи ја во Бан ско

ЗП-ТЕТОВО 

Ре а ли зи ра ни 
про грам ски те опре дел би

ЗП-БОГДАНЦИ 

По по вод од бе ле жу ва ње то на Де -
нот на ос ло бо ду ва ње то на Ку ма но во -
11 Но ем ври, во цен та рот за кул ту ра
„Трај ко Про ко пи ев“ во Ку ма но во се
одр жа тра ди ци о нал на та ма ни фе ста ци -
ја „Пен зи о не ри те за сво јот град“, во ко -
ја, по крај прет став ни ци те на ЗП-Ку ма -
но во, глав но од КУД „Ѓо ко Си мо но ски“,
учес тву ваа и чле но ви на фолк лор ни от
ан самбл, со ли сти и ор ке ста рот на на -

род ни ин стру мен ти од ЗП-Ко ча ни. 
Пред по че то кот на кон цер тот, во

хо лот на Цен та рот за кул ту ра бе ше
отво ре на из лож ба на ли ков ни де ла
од пет авто ри-пен зи о не ри, за кои
струч но тол ку ва ње да де Ро берт Цве -
тков ски, исто ри чар на умет но ста. 

При сут ни те ги поз дра ви пре тсе -
да тел ка та на ко ми си ја та за кул тур но-
умет нич ки са мо деј но сти Сла ви ца

Лам ба ша, ко ја го истак на зна че ње -
то на оваа актив ност за љу би те ли те и
твор ци те на ли ков ни те де ла, кои пре -
ку че тка та и бо и те ги иска жу ва ат сво -
и те ви ду ва ња и до жи ву ва ња. Из лож -
ба та бе ше прос ле де на од го лем број
по се ти те ли и го сти ме ѓу кои беа: пр -
ви от чо век на СЗПМ, пре тсе да те лот
Дра ги Ар ги ров ски, пре тсе да те ли те на
ЗП-Ку ма но во и ЗП-Ко ча ни - Спир ко
Ни ко лов ски и Ѓор ѓи Се ра фи мов. 

Со свои сли ки се прет ста ви ја пен -
зи о не ри те Пе ро До дев ски, Исен Ре -
џаи, Бо рис Ар сов ски, Дра ги Гли го ров -
ски и Зо ран Стој ма нов ски, сли ка ри-
ама те ри. Ина ку, глав на та ма ни фе ста -
ци ја - кон цер тот „Пен зи о не ри те за
сво јот град“ се одр жа во го ле ма та са -
ла на Цен та рот за кул ту ра во Ку ма но -
во, на ко ја на ста пи ја ор ке ста рот, со -
ли сти на на род на му зи ка и чле но ви
на драм ска та сек ци ја при ку ма нов -
ско то здру же ние. И на ста пот на ко -
чан ски те пен зи о не ри-фолк ло ри сти
бе ше поз дра вен со бу рен ап ла уз од
пуб ли ка та, ко ја ја ис пол ни са ла та до
пос лед но то ме сто. 

Дру же ње то ме ѓу ко чан ски те и ку -
ма нов ски те пен зи о не ри про дол жи и
по кон цер тот. На род на та пес на и оро
одек ну ваа до доц ни те ве чер ни ча со -
ви. 

С.Л. - К.Г.

Пен зи о не ри те за сво јот град

Со пред ло же ни те из ме ни и до -
пол ну ва ња се во ди сме тка да не
се нав ле гу ва во авто но ми ја та на

здру же ни ја та на пен зи о не ри

Вер ка Смиљ ков ска 

Со ра бо тка та на Цр вен крст на оп -
шти на та Кар пош со пен зи о нер ско то
здру же ние Та фта ли џе ДДД-Скоп је е
мош не ус пеш на и се ка ко за поз дра -
ву ва ње. Ка ко ре зул тат на тоа ре зул та -
ти те се ни жат во кон ти ну и тет пре ку це -
ла та го ди на. Во тој кон текст, ко ми си -
ја та за здрав ство и со ци јал на за шти -
та при здру же ни е то Тафталиџе ДДД
заедно со Цр вен крст одр жаа не кол ку
три би ни во Пен зи о нер ски от клуб, во
про сто ри и те на гим на зи ја та „Ни ко ла
Ка рев“. На три би ни те се тре ти раа раз -
ни те ми кои ги ин те ре си ра ат пен зи о -
не ри те. Ед на од нив бе ше и „Арит ми -
ја на ср це то и ше ќер на бо лест“. На
пре да ва ња та при сус тву ваа над 40
пен зи о не ри од здру же ни е то, кои имаа
мож ност и да им по ста ву ва ат пра ша -
ња на при сут ни те до ктор ки Ли ди ја Ко -
цу лов ска и Сла ви ца Ву ка ши но виќ. По -
крај пен зи о не ри те, на три би ни те при -

сус тву ваа и уче ни ци-во лон те ри од гим -
на зи ја та „Ни ко ла Ка рев“, в.д.
раководителката на Цр вен крст, Бил -
ја на Ко стов ска и ме ди цин ска та се стра
Ма ри ца Ми трев ска. 

За ед но со ко ор ди на то рот од Цр вен

крст за со ци јал на за шти та, Стра шо Пе -
тков ски, на пра ве на е и по се та на до мот
за ста ри ли ца „Мај ка Те ре за“, ка де што
пен зи о нер ско то здру же ние Та фта ли џе
ДДД до ни ра ше фи нан си ски средс тва за
ку пу ва ње дол на об ле ка и хра на на згри -

же ни те ста ри ли ца. При по се та та, хо рот
на ЗП-Та фта ли џе ДДД- Скоп је, за ед но со
ста ри те ли ца од до мот, ис пе а ја не кол ку
пес ни и изи граа не кол ку ора. 

Со ра бо тка та ќе про дол жи и во те -
кот на след на та го ди на. 

ЗП-ТАФТАЛИЏЕ  ДДД Здру же ни и ус пеш ни 

ЗП-КУМАНОВО 



Не о дам на пен зи о не ри те од не кол -
ку стру шки се ла: Под гор ци, Вев ча ни,
Окти си, Ла бу ни шта, Бо ро вец и дру ги,
во под гор ја та беа учес ни ци на нај ма -
сов но то со би ра ње ко сте ни, за што и
уба во то сон че во вре ме им бе ше до -
бре дој де но. Нај по се те ни беа па ди ни -
те и по ни ски те ме ста во бли зи на на се -
ла та под Јаб ла ни ца, ка де што се со би -
раа вкус ни пло до ви во го ле ми ко ли -
чес тва. Ме ѓу бе ра чи те има ше и та кви
што ко сте ни те ги со би раа за про да ва -
ње на па зар и за откуп на го ле мо. Ина -
ку, еден ки ло грам ко сте ни на па зар се
про да ва од 60 до 90 де на ри, та ка што
мно гу ми на ќе си го по до брат сопс тве -
ни от бу џет.

- Оваа есен во пла ни на та на ви сти -
на има ше лу ѓе дој де ни од се ка де, ре -
чи си од си те гра до ви. Не кои ги бе реа

ко сте ни те за до ма, за ја де ње, дру ги за
про да ва ње. Во се кој слу чај, мис лам
де ка во ва кво ма сов но со би ра ње ни -
ко гаш не ма ло тол ку пен зи о не ри - ве -
ли пен зи о не рот Вла до Кр ста но ски, кој
е еден од нај ре дов ни те по се ти те ли на
пла ни на та Јаб ла ни ца.

Ко га сме кај ко сте ни те, еве не кол -
ку по да то ци за нив. Поз на ти се над 100
ви да ко сте ни. Ко сте ни те не се ка ло -
рич на хра на, не со др жат хо ле сте рол,
но се бо га ти со рас ти тел ни влак на, ми -
не ра ли и ви та ми ни. До бри се и за мла -
ди и за ста ри, и за бол ни и за здра ви.
Го чу ва ат ср це то, по ма га ат при рес пи -
ра тор ни бо ле сти, из не мо ште ност и
без вол ност. Не е ни чу до што за нив -
но со би ра ње се за ин те ре си ра ни си -
те, а осо бе но пен зи о не ри те.

С.К.

Prilogot „Penzionerski vidici“ e zaedni~ki proekt na 
„Nova Makedonija“ i Sojuzot na zdru`enijata na penzionerite na Makedonija

Stranicite gi ureduvaat: 
Kalina S.Andonova 
Mendo Dimovski od SZPM 

Aleksandar Dimkovski 
i Marija ̂ undeva
od „Nova Makedonija“vidici

vidici 4 ^etvrtok, 10.12.2015

Јас ми на То до ров ска 

Ко га ќе се спо ме не име то на Ми -
ло рад Ива нов ски-Ми це, во Ку ма но -
во не ма чо век кој не слуш нал или не
знае за не го ви от при до нес во спор -
тот, осо бе но во ко шар ка та. Ста ну ва
збор за 77-го ди шен пен зи о нер, се ко -
гаш нас ме ан, со мил пог лед и до бра
ду ша, чо век кој це ли от свој жи вот го
по све тил на спор тот. По пен зи о ни ра -
ње то про дол жу ва со спорт ски те актив -
но сти и ве ќе 13 го ди ни е не ра скин -
ли ва ал ка од пен зи о нер ско то дви же -
ње во Ку ма но во, ка ко во спорт ски те
актив но сти та ка и во драм ска та ра -
бо тил ни ца.

Ива нов ски за вр шил Ви ша фи скул -
тур на шко ла во Бел град, а сво е то шко -
лу ва ње го про дол жил на Фа кул те тот
за фи зич ка кул ту ра во Скоп је, по што
вед наш се вра бо ту ва ка ко про фе сор
по фи зич ко вос пи ту ва ње. Ка ко про -
фе сор, се ко гаш се за ла гал сво и те уче -
ни ци да ги пот тик ну ва да се за ни ма -

ва ат со не кој спорт, а осо бе но се тру -
дел да им ги доб ли жи тај ни те на ко -
шар ка та. Таа љу бов ни кој и ни ко гаш
не ма да ја за ме ни, за што не го ва та
со пру га Ле па низ ше га ве ли де ка не -
му отсе ко гаш ко шар ка та му би ла на
пр во ме сто. 

За не се бич ни те за ла га ња и осо -
бен при до нес во ко шар ка та, но и за
дру ги те спор то ви по ве ќе па ти е на -
гра ду ван. До би е ни те на гра ди и приз -
на ни ја ги чу ва со гор дост во сво јот
дом, а кол ку точ но има до би е но приз -
на ни ја не знае, за што одам на пре -
ста нал да ги брои. 

И по пен зи о ни ра ње то не го на пу -
шта спорт ски от дух, се вклу чу ва во
пен зи о нер ски те актив но сти, а ка ко
член на ко ми си ја та за спорт и ре кре -
а ци ја при ЗП-Ку ма но во е за дол жен
за ат лет ски те дис цип ли ни. Збо ру вај -
ќи за ат ле ти ка та не го крие сво е то за -
до волс тво од по стиг на ти те ре зул та ти
ка ко тре нер на ат ле ти ча ри те. Бла го -
да ре ние на не го ви те актив но сти и

зна е ња, пен зи о не ри те-ат ле ти ча ри се -
ко гаш од ре пуб лич ки те спорт ски нат -
пре ва ри се вра ќа ле со осво е ни ме -
да ли и се нај зас луж ни за ви со ки от
плас ман на ЗП-Ку ма но во на пен зи о -
нер ска та олим пи ја да. 

Де нес, ко га збо ру ва за овие на -
гра ди, на не го во то ли це се за бе ле жу -
ва та га за тоа што од здрав стве ни при -
чи ни не е ве ќе тре нер на ат ле ти ча ри -
те. Но до да ва де ка ни ко гаш од нив
не ма да се отка же и се кој кој од не го
ќе по ба ра со вет, ќе го до бие.

Ива нов ски од пред не кол ку го ди -
ни е и дел од драм ска та ра бо тил ни ца
на КУД „Ѓо ко Си мо нов ски“ при ЗП-Ку -
ма но во. Тој ка ко млад че сто се дру -
жел со акте ри, им се вос хи ту вал и се
за мис лу вал се бе си во не кои уло ги.
На свое огром но за до волс тво жел ба -
та за глу ме ње му се ис пол ни ла пред
4 го ди ни, ко га слу чај но се вклу чил во
драм ска та ра бо тил ни ца. Сво и те
актер ски ве шти ни ус пеш но ги пре -
зен ти ра низ раз ни те ли ко ви, тол ку вај -

ќи рол ји од се ка кви жа нро ви. Пр ва -
та уло га му би ла во прет ста ва та „У ка -
фан че кар ши Стан че“, по тоа во би то -
ва та дра ма „Лен че Ку ма нов че“, ка -
де што го глу мел Ши шко, сле ду ва уло -
га та на газ да Мла ден во „Шу ти и ро -
га ти“, во прет ста ва та „Пе чал ба ри“ го
гле да ме ка ко газ да Аран гел, до де ка
во де ло то „Р“ го тол ку ва ли кот на
Аврам. Во пос лед но то те а тар ско из -
да ние, „Сом ни тел но ли це“, ус пеш но
го прет ста ви ли кот на чор ба џи Ми ла -
дин. Со тол ку ва ње раз лич ни ли ко ви,
Ива нов ски се по твр ду ва ка ко кре а -
ти вен и мош не ус пе шен актер, наг ла -
су вај ќи де ка од глу ма та сA уште не се
отка жу ва. 

Љу бо вта кон до мот, се мејс тво то,
глу ма та и спор тот му да ва си ла да про -
дол жи по на та му со жи во тот, а на си -
те пен зи о не ри им по ра чу ва да би дат
што е мож но по ве ќе актив ни до ма,
да ше та ат по ве ќе, а осо бе но им пре -
по ра чу ва да се за ни ма ва ат со спорт -
ски актив но сти. 

Зо ран Сте ва нов ски

Во рам ки те на про е ктот „Пен зи о не -
ри те и ху ма но ста“, прет став ни ци на Здру -
же ни е то на пен зи о не ри од Де мир Хи сар
беа во по се та на две со ци јал но за гро зе -
ни се мејс тва во де мир хи сар ско то се ло
Еди на ков ци. Име но, чле но ви те на из -

врш ни от и над зор ни от
од бор, за ед но со пре -
тсе да те лот и се кре та рот
на ЗП-Де мир Хи сар, до -
ни раа па ке ти со топ ла
зим ска об ле ка, обу вки,
по стел ни на и дет ски
играч ки во пре срет на
Но ва та го ди на. 

Пен зи о не ри те од
ЗП-Де мир Хи сар нај пр -
во по се ти ја ед но трич -
ле но се мејс тво во се ло -
то Еди на ков ци. Две те
де вој чи ња и нив на та

са мо хра на мај ка жи ве ат во скуд ни ус -
ло ви во сво јот скро мен мал дом, се ко -
гаш полн со вре ва и џа гор од ма ли те де -
вој чи ња, кои беа за бе ле жи тел но среќ -
ни за по мо шта што ја до би ја, а најм но -
гу им се изра ду ваа на уба ви те дет ски
играч ки, од кои не се од во ју ваа ни за миг. 

Па ке ти со топ ла зим ска об ле ка и

обу вки пен зи о не ри те до ни раа и кај уште
ед но се мејс тво од исто то се ло.

- Ра до ста, сре ќа та и за до волс тво то
во дет ски те очи за нас ка ко прет став -
ни ци на здру же ни е то прет ста ву ва ат
еден сти мул плус и по на та му не се бич -
но да им по ма га ме и на во зрас ни те, но
и на нај ма ли те, на си те на кои им се по -
треб ни мал ку вни ма ние и гри жа, а сA
со цел да им го на пра ви ме жи во тот по -
у бав и по ве сел. Се на де ва ме де ка на -
ши от при мер ќе ги пот тик не и дру ги те
да им по ма га ат на оние на кои им е по -
треб на по мош, се раз би ра во рам ки те
на мож но сти те. Со оваа ху ма ни тар на
ак ци ја чле но ви те на ЗП-Де мир Хи сар
по ка жу ва ат и ви со ка ху ма на свест за
проб ле ми те по вр за ни со си ро ма шти -
ја та и гри жа та за лу ѓе то што не се во со -
стој ба да ги за до во лат сво и те ос нов ни
жи вот ни по тре би - из ја ви пре тсе да те -
лот на де мир хи сар ско то здру же ние на
пен зи о не ри Пе ре Пе тре ски.

Ма ни фе ста ци ја та „Кри во па ла неч ка
еко хра на - 2015“ се одр жа на де нот на
вер ски от праз ник Све ти Ар хан гел Ми ха -
ил, а во рам ки те на ве ќе поз на та та и тра -
ди ци о нал на ма ни фе ста ци ја „Ком пи ри -
ја да“. Та ка бе ше на ре че на за да се оп фа -
тат и дру ги те еко про из во ди ка ра кте ри -
стич ни за ова под неб је. Ма ни фе ста ци ја -
та се одр жа под по кро ви телс тво на гра -
до на чал ни кот Ар сен чо Але ксов ски и на
ло кал на та са мо у пра ва, а во иста -
та учес тву ваа: ос нов ни те учи ли -
шта „Јо а ким Кр чов ски“ и „Илин -
ден“, сред но то учи ли ште „Ѓор че
Пе тров“, дет ска та гра дин ка „Де -
те лин ка“ и ве ќе до ка жа ни те кре -
а тив ни пен зи о нер ки од клу бот
„До сто инс твен жи вот“ при ОО Цр -
вен Крст - Кри ва Па лан ка.

По крај ре ви јал ни от, ма ни -
фе ста ци ја та има ше и нат пре ва -
ру вач ки ка ра ктер, глав но по вр -
зан со из бо рот на нај бр зо лу пе -
ње ком пир, нај дол го из лу пе на
луш па, нај го лем ком пир и дет -
ски нат пре ва ри. На учес ни ци те
им беа до де ле ни приз на ни ја и

на гра ди, што ги обез бе ди по кро ви те лот.
На кра јот се из вр ши и де гу ста ци ја на

под го тве на та хра на, за ко ја се по гри жи -
ја вред ни те пен зи о нер ки од Кри ва Па -
лан ка, уче ни ци те и сопс тве ни ци те на
при ват ни те пе ка ри, а му зич ки от дел бе -
ше во ре жи ја на фолк-пе ја чот Кру ме Спа -
сов ски, се га пен зи о нер, и на ло кал на та
му зич ка гру па „Бал кан бенд“.

Б. Стој чев ска

Пен зи о нер ки те учес тву ваа на
„Кри во па ла неч ка еко хра на - 2015“

ЗП-СТРУГА ЗП-ДЕМИР ХИСАР 

Од нај ста ри те за најм ла ди те

При леп е единс тве ни от град во др -
жа ва ва кој пред три го ди ни го за поч на
про е ктот за гри жа и не га на ста ри ли ца
во нив ни те до мо ви, нас ло вен „Су пер Ма -
рио“. По крај до мот за ста ри и из не мо -
ште ни ли ца „Ки ро Кр сте ски – Плат ник“
и ло кал на та са мо у пра ва од При леп, за
гри жа та и не га та на ста ри те и из не мо -
ште ни ли ца над 60 го ди ни се ан га жи ра -
ни и 15 во лон те ри. До се га се оп фа те ни
над 100 ко рис ни ци, за што оп шти на та
се ко ја го ди на изд во ју ва 1,2 ми ли он де -
на ри од бу џе тот. 

Три па ти не дел но ан га жи ра ни те ли -
ца за па тро на жа со ра дост се пре че ка -
ни во до мо ви те кај ста ри те ли ца, ка де
што тие им по ма га ат во одр жу ва ње то на
лич на та и хи ги е на та во до мот, им на ба -
ву ва ат ле ко ви и дру ги на мир ни ци, ги при -
дру жу ва ат при по се та на ле кар или, пак,
со раз го вор им ја скра ту ва ат са мо ти ја -
та, вне су вај ќи вни ма ние и со др жи на во
нив ни те пен зи о нер ски де но ви. Во про -
е ктот учес тву ва и Здру же ни е то на пен зи -
о не ри од При леп. 

- Од со ци ја лен ас пект, ос нов на та цел

на про е ктот е ли ца та од тре та та
до ба да се чув ству ва ат си гур ни
де ка не кој се гри жи за нив и де -
ка не се за бо ра ве ни од за ед ни -
ца та ту ку се це лос но ин те гри ра -
ни и вклу че ни во неа - ве ли Еми -
ли ја Ни ко ло ска, со ци јал на ра бот -
нич ка и ко ор ди на тор ка на про -
е ктот.

- В го ди на ќе го про ши ри ме
про е ктот со но ви ко рис ни ци и
ќе го зго ле ми ме бро јот на во лон -
те ри. Ме ра ду ва што по при ме -
рот на на ши от про ект трг наа и дру ги оп -
шти ни. Про е ктот е по тер кот на мно гу по -
раз ви е ни др жа ви од на ша та и та му овој
си стем од лич но функ ци о ни ра - истак ну -
ва гра до на чал ни кот Мар јан Ри сте ски. 

До мот за ста ри и из не мо ште ни ли ца
„Ки ро Кр сте ски - Плат ник“ се ко гаш е на
рас по ла га ње да им по мог не на ста ри те
ли ца во гра ни ца на мож но сти те. 

- Ка ко јав на оп штес тве на уста но ва
се ко гаш сме на рас по ла га ње и се вклу -
чу ва ме при ва кви ини ци ја ти ви за по до -
бру ва ње на ус ло ви те за жи вот на лу ѓе то

од тре та та до ба. Со ог лед на тоа де ка 15
про цен ти од на се ле ни е то во др жа ва ва
е на во зраст над 60 го ди ни, оста ну ва во
ид ни на пре диз вик за мла ди те ге не ра -
ции да го по до брат жи во тот на ста ри те
лу ѓе, спо ред мо то то на Цр вен Крст „Си -
те ние сме нив ни де ца“. Во До мот за ста -
ри ли ца вр ши ме не га и ну ди ме ме ди цин -
ски ус лу ги на ко рис ни ци те. Ка па ци те тот
е 150, а се ра бо ти на про ши ру ва ње на
исти от - ве ли Ире на Стер јов ска Ло кве -
нец, ди ре ктор ка на До мот за ста ри ли ца.

К. Ри сте ски

ЗП-ПРИЛЕП 

РАЗ ГО ВОР СО 
МИ ЛО РАД ИВА НОВ СКИ Ко шар ка та - нај го ле ма љу бов

По трет пат „Су пер Ма рио“

Пен зи о не ри те ма сов но 
со би раа ко сте ни
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