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Из врш ни от од бор на СЗПМ на 29
ју ни ја одр жа 12-та сед ни ца, на ко ја
беа разг ле да ни актив но сти те и ос тва -
ру ва ње то на про гра ма та во пр ви те
шест ме се ци од 2012 го ди на во од нос
на пла ни ра ни те и по тро ше ни те фи нан -
си ски средс тва. Со сед ни ца та ра ко во -
де ше пре тсе да те лот на ИО, Дра ги Ар -
ги ров ски, кој да де во вед ни за бе ле шки
по наз на че ни те со др жи ни за рас пра -
ва, а за фи нан си ско то ра бо те ње на со -
ју зот во пр во то по лу го дие из ве штај под -
не се пре тсе да те лот на над зор ни от од -
бор, До не Ни ко лов ски, кој кон ста ти ра
де ка врз ос но ва на из вр ше ни от увид
пла ни ра ни те фи нан си ски средс тва на -
мен ски се по тро ше ни и ре а ли за ци ја -
та се дви жи спо ред пред ви де на та ди -
на ми ка, ка ко што бе ше при ка жа но и
во прег ле дот на СЗПМ за при хо ди те и
рас хо ди те во на ве де ни от пер и од. Во
при лог на иска жа на та кон ста та ци ја ди -
ску ти раа пот пре тсе да те лот на СЗПМ,
Бес ник По це ста, и Зо ре Миц ко ски, до -
де ка Ша бан Са бриу да де су ге сти ја
иска жу ва ње то на тро шо ци те во ид ни -
на да се при ка же гру пи ра но спо ред
на ме на та, за што при сут ни те се сог ла -
си ја. 

Из врш ни от од бор рас пра ва ше и
за ре а ли за ци ја та на се дум на е сет ти те
ре ги о нал ни пен зи о нер ски нат пре ва -
ри и де сет ти те ре вии на пес ни, му зи -
ка и игри, за кои се истак на де ка се
од ви ваа во нај до бар ред и при мер на
ор га ни за ци ја на ор га ни за то рот СЗПМ,
це лос но пот по мог на ти од здру же ни ја -
та-до ма ќи ни. 

НА СПОРТ СКИ НАТ ПРЕ ВА РИ 
- 1.598 НАТ ПРЕ ВА РУ ВА ЧИ

Из ве штај за спорт ски те нат пре ва -
ри под не се Здра вко Пе тков ски, пре -
тсе да тел на Ко ми си ја та за спорт и ре -
кре а ци ја на СЗПМ, кој истак на де ка
на ова ре ги о нал но пр венс тво учес тву -
ва ле 52 здру же ни ја од 8 ре ги о ни со
1.598 нат пре ва ру ва чи. 

Зго ле мен ин те рес и ма сов ност се
за бе ле жа ни и кај де сет ти те по ред ре -
вии на пес ни, му зи ка и игри, кои се
одр жа ни во че ти ри, а тре ба да се одр -
жат уште во два ре ги о на. Пре тсе да те -
лот Ар ги ров ски истак на де ка при кра -
јот на сеп тем ври во Уни вер зал на та са -
ла во Скоп је ќе се одр жи и ре пуб лич -
ка ре ви ја на пес ни, му зи ка и игри, ка -
ко за врш на ма ни фе ста ци ја на ко ја ќе
учес тву ва ат нај до бри те прет став ни ци
на здру же ни ја та.

Ед ног лас но бе ше при фа тен и из -
ве шта јот за офи ци јал на та по се та на
де ле га ци ја на СЗПМ на Кон фе де ра ци -
ја та на син ди ка тот на пен зи о не ри те
во Ти ра на, Ре пуб ли ка Ал ба ни ја.

БУ ТЕЛ - НОВ ЧЛЕН

На сед ни ца та бе ше разг ле дан и ед -
ног лас но усво ен пред ло гот но во то здру -
же ние на пен зи о не ри „Бу тел“ да се
при ми за член на СЗПМ, а се рас пра -
ва ше и за дру ги акту ел ни пра ша ња од
ра бо та та на со ју зот. 

Осо бе но вни ма ние прив ле че проб -
ле мот со не ма ње то средс тва за исп -
ла та на пос мрт ни на од со ли дар ни от
фонд по ра ди наг ло то зго ле му ва ње на
смрт но ста кај ко рис ни ци те - 1.250 ме -
сеч но, за што по пред лог на пот пре тсе -
да те лот на ИО на СЗПМ, Ме то ди ја То -
шев ски, и пре тсе да тел на ОРОЧСФ, се
до не се зак лу чок од бо рот на ре ги стри -
ра на та ор га ни за ци ја за чле на ри на и
со ли да рен фонд да ги разг ле да си те
мож но сти за ре ша ва ње на овој проб -
лем и да пред ло жи при фат ли во ре ше -
ние. 

Сед ни ца та про те че во мош не кон -
стру ктив на рас пра ва со зак лу чо ци и
на со ки за на та мош но дејс тву ва ње на
из врш ни от од бор, а во ди ску си ја та
учес тву ваа: Стан ка Трај ко ва, Ра миз
Ќа зи мов ски, Сте во Бо ја џи ев, На деж -
да Дав че ва, Ду шан Ри сто ски, Ѓор ге Ан -
до нов, Дан че Да ска лов ска, Ѓор ѓи Се -
ра фи мов и дру ги.

М.Д.

На сед ни ца та осо бе но вни -
ма ние прив ле че проб ле мот
со не ма ње то средс тва за
исп ла та на пос мрт ни на од
со ли дар ни от фонд по ра ди
наг ло то зго ле му ва ње на

смрт но ста кај ко рис ни ци те -
1.250 ме сеч но

ДВА НА Е СЕТ ТА СЕД НИ ЦА НА ИЗ ВРШ НИ ОТ ОД БОР НА СЗПМ

Вјол ца Са ди ку

Во рам ки те на про гра ма та за ра -
бо та за оваа го ди на, де ле га ци ја на
СЗПМ пред во де на од пре тсе да те лот
Дра ги Ар ги ров ски, пот пре тсе да те лот
на со бра ни е то на Со ју зот, Бес ник По -
це ста и пре тсе да те лот на Здру же ни е -
то на пен зи о не ри те на Охрид, Ѓор ги Трп -
че ски, пре сто ју ва ше на 21 и на 22 ју -
ни во Ти ра на, Ре пуб ли ка Ал ба ни ја, ка -
де што ги при ми пре тсе да те лот на Кон -
фе де ра ци ја та на син ди ка ти те на Ал ба -
ни ја, Кол Ни ко лај со сво и те со ра бот -
ни ци од син ди кал ни от со вет на пен зи -
о не ри те со На зиф Дал ја ни од Под гра -
дец, Ал ба ни ја. 

По са ку вај ќи им до бре дој де, пре -
тсе да те лот Ни ко лај ги за поз на го сти те
де ка во Ал ба ни ја има око лу 600.000
пен зи о не ри што се ор га ни зи ра ни во
не кол ку со ју зи. 

На сред ба та се истак на по тре ба та

за збо га ту ва ње на ме ѓу себ на та со ра -
бо тка во ин те рес на пен зи о не ри те на
две те зем ји. Исто та ка, беа раз ме не ти
искус тваод де лу ва ње то на пен зи о нер -
ски те ор га ни за ции во Ма ке до ни ја и во
Ал ба ни ја, ка ко и за за ед нич ки на ста -
пи со про е кти пред европ ски те фон до -
ви за уна пре ду ва ње на актив но то жи -
ве е ње на ли ца та од тре то то до ба. 

Во те кот на раз го во ри те на сред -
ба та, пре тсе да те лот Ар ги ров ски ја из -
не се и ини ци ја ти ва та на Со ју зот на здру -
же ни ја та на пен зи о не ри те на Ма ке до -
ни ја за одр жу ва ње на бал кан ска пен -
зи о нер ска спорт ска олим пи ја да и на
бал кан ска ре ви ја на пес ни, му зи ка и
игри, ма ни фе ста ции на кои ќе зе мат

учес тво пен зи о не ри од бал кан ски те
зем ји, а кои ќе при до не сат за актив но
ста ре е ње на лу ѓе то од тре то то до ба.
Ини ци ја ти ва та на Со ју зот на здру же -
ни ја на пен зи о не ри на Ма ке до ни ја со
за до волс тво бе ше при фа те на од пре -
тсе да те лот Ни ко лај и од не го ви те со ра -
бот ни ци.

- Цел та за ко ја дој дов ме во Ти ра на
во це ли на ја ос тва рив ме. Не са мо што
се за поз нав ме со со стој би те и со жи -
во тот на лу ѓе то во тре то то жи вот но до -
ба во Ал ба ни ја ту ку се до го во рив ме и

за зго ле му ва ње на со ра бо тка та и на
гри жа та за пен зи о не ри те со спро ве -
ду ва ње на европ ски те ре фор ми. Пен -
зи о не ри те и ста ри те лу ѓе и во две те
зем ји тре ба да има ат спо кој на и мир -
на актив на ста рост. Во таа на со ка тре -
ба да има по че сто ва кви сред би - истак -
на 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 сти те од Ма ке до ни ја беа ср деч -
но ис пра те ни и си те беа за до вол ни
од ус пеш на та сред ба. За по се та та
на СЗПМ и за раз го во ри те во Ти ра -
на ин фор ми раа не кол ку гла си ла во
Ал ба ни ја и во Ма ке до ни ја, ка ко и
Ра дио Евро па.

Наг ло зго ле ме на смрт но ста 
ме ѓу пен зи о не ри те

ДЕ ЛЕ ГА ЦИ ЈА НА СЗПМ ВО ПО СЕ ТА НА АЛ БА НИ ЈА 

Со за ед нич ки про е кти 
пред европ ски те фон до ви

Во Ал ба ни ја има око лу
600.000 пен зи о не ри 
што се ор га ни зи ра ни 

во не кол ку со ју зи

Од заедничките разговори на двете делегации
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Пе ро Ми лен ко ски

Да се за поз на е те со м-р То мис лав
Ди ми шков ски зна чи да про ник не те во
жи вот ни от пат и во ин ти ма та на чо век
по сто ја но да жи вее, акти вен на мно -
гу по ли ња за да при до не се во сре ди -
на та во ко ја жи вее ка ко оп штес тве ник
и да ги прод ла бо чу ва сво и те поз на ва -
ња во по ве ќе на уч ни об ла сти. Да, та -
ка е, за што не го ви от ра бо тен век е ис -
пол нет со актив на деј ност на по ве ќе
ра бот ни ме ста, а жел ба та за струч но
усо вр шу ва ње и еду ка ци ја го во ди од
учи ли ште то за фи зич ка кул ту ра, пре ку
Фи ло ло шки от фа кул тет во Скоп је с* до
Ин сти ту тот за по ли тич ко-прав ни истра -
жу ва ња, ка де што ги за вр шу ва пост -
дип лом ски те сту дии. Осо бе но уба ви
се ќа ва ња за не го ва та ра бо та но сат
го лем број про свет ни ра бот ни ци-вљу -
бе ни ци во уба ви от пи шан збор кои ги
пот тик ну вал да тво рат и да се дру жат.
Де нес не го ва нај о ми ле на пре о ку па -
ци ја е ос мис лу ва ње то на со др жи ни те
за ра бо та на уни вер зи те тот „Тре то жи -
вот но до ба“.

Ток му таа не го ва деј ност н* до ве -
де во не го ви от дом во скоп ска та на -
сел ба Бу тел. Раз го ва рав ме во стак ле -
ни кот ка де што одг ле ду ва око лу ил ја -
да ка кту си. За нив се гри жи со љу бов
и со вни ма ние. Тие се не го во то хо би
и ре ла кса ци ја. За гри жа та му вра ќа ат
со сво и те раз но бој ни цве то ви. Ги има
не кол ку ви да, а по се ти те ли те најм но -
гу ги обо жа ва ат алое-ка кту си те, чиј сок
е мно гу ле ко вит.

И та ка, до де ка ка кту си те си ди шат
во стак ле ни кот, ние го за мо лу ва ме на -
ши от до ма ќин да н* за поз нае со деј -
но ста на уни вер зи те тот „Тре то жи вот -
но до ба“.

- Уни вер зи те тот го ос но вав ме ка -
ко гра ѓан ска ор га ни за ци ја за до жи -
вот но уче ње и акти вен жи вот во тре -
то то до ба. Пред ло гот за тоа дој де од
проф. д-р Див на Ла кин ска, До мот на
про све те ни те ра бот ни ци и од Акти вот
на пен зи о ни ра ни те про свет ни ра бот -
ни ци. Се ра ко во дев ме од соз на ни е то
де ка са мо актив ни от жи вот обез бе ду -
ва ус пеш но ста ре е ње. Во спро тив но
чо ве кот ќе то не во оса ме ност и во де -
пре си ја.

Ка ко се по твр ду ва тоа во се којд -
нев но то жи ве е ње?

- Па тот кон здрав жи вот, а не са мо
да се би де то вар на се мејс тво то во ди
пре ку дру же ње то, сред би те и оп ти миз -
мот. Тоа му да ва но ва со др жи на и
смис ла на жи во тот. Ду ри и не што по -
ве ќе: се га мо же ме да ре а ли зи ра ме
дел од на ши те жел би за кои по ра но,
во тр ка та за ка ри е ра и во гри жа та за
на ши те де ца, не сме има ле до вол но
вре ме. Та ка жи во тот во тре то то до ба
мо же по сто ја но да се ме ну ва за да не
би де здо де вен, а им пулс за но ви актив -
но сти ни да ва ви сти на та де ка са мо
здрав чо век мо же да би де акти вен и
де ка са мо актив ни от мо же да би де
здрав и ви та лен - об јас ну ва м-р Ди ми -
шков ски.

Низ кои фор ми и актив но сти ги ос -
тва ру ва те овие бла го род ни це ли?

- Со вре ме ни от на чин на жи вот ба -
ра но ви, по кре а тив ни фор ми за ра бо -
та. Ние на сто ју ва ме да се стек ну ва кул -
ту ра за акти вен жи вот. Мош не до бро

се при фа те ни пре да ва ња та на Фи ло -
зоф ски от фа кул тет, ка де што при сут ни -
те се актив ни учес ни ци, по тоа ор га ни -
зи ра ме по се ти на кон цер ти, из лож би,
па ту ва ња итн. Фи ло зо фи ја та на тре то -
то до ба упа ту ва кон усво ју ва ње но ви
зна е ња и прод ла бо чу ва ње на ве ќе
стек на ти те. Таа по драз би ра не гу ва ње
љу бов кон уба ви ни те на жи во тот, кон
лу ѓе то. Не оп ход но е при тоа да се бра -
нат сопс тве но то до сто инс тво, лич ни от
ин те гри тет и жи вот ни от стил - ве ли на -
ши от со го вор ник, ко му ос ма та де це -
ни ја од жи во тот не му пре чи се кој ден
да го збо га ту ва со но ви идеи.

Не кои мис лат де ка со пен зи о ни ра -
ње то чо ве кот ста ну ва ре ка со мал ку
во да (ре чи си пре су ше на); де ка е сон -
це на за лез; мар ги на лец во сво јот
дом. Има ли ви сти на во тоа?

- Ни ви сти на ни ло ги ка, са -
мо по врш но гле да ње на су -
шти на та. Лу ѓе то од тре то то
до ба има ат и ми нат труд и
ре зул та ти зад се бе, па зас -
лу жу ва ат да би дат по чи ту -
ва ни и рес пе кти ра ни. Но
на по ред но со тоа, тие по -
сто ја но тре ба да ја фор ми -
ра ат сво ја та лич ност, да би -
дат не за вис ни и спо соб ни.
Да ста ре ат актив но со
пре не су ва ње на сво ја та
енер ги ја и на дру ги те. Во
таа смис ла за поз дра ву -
ва ње е тоа што Европ -
ска та Уни ја оваа го -
ди на ја прог ла си за
европ ска го ди на
на актив но ста -
ре е ње и на ме -
ѓу ге не ра ци ска
со ра бо тка - ни
ре че на кра јот
м-р То мис -
лав Ди ми -
шков ски.

По по вод европ ска та го ди на за
актив но ста ре е ње и со ли дар ност ме -
ѓу ге не ра ци и те, на 19 ју ни 2012 го -
ди на Ми ни стерс тво то за труд и со ци -
јал на по ли ти ка со Ми ни стерс тво то
за труд и со ци јал ни ра бо ти и за шти -
та на по тро шу ва чи те на Ре пуб ли ка
Ав стри ја и Фи ло зоф ски от фа кул тет-
Ин сти тут за со ци јал на ра бо та и со -
ци јал на по ли ти ка „Мај ка Те ре за“-
Скоп је ор га ни зи раа ме ѓу на род на
кон фе рен ци ја на те ма „Актив но ста -
ре е ње и ме ѓу ге не ра ци ска со ли дар -
ност“.

Поз драв ни обра ќа ња на кон фе -
рен ци ја та имаа: г. Му е дин Ка ве кси,
др жа вен се кре тар во Ми ни стерс тво -
то за труд и со ци јал на по ли ти ка на
Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја, г. Ге ро Шту -

лер, ата ше за со ци јал ни ра бо ти при
ав стри ско то ми ни стерс тво за труд,
со ци јал ни ра бо ти и за шти та на по -
тро шу ва чи те, д-р Хајнц Бон гарц, ди -
ре ктор на фон да ци ја та „Фри дрих
Еберт“-Скоп је, проф. д-р Го ран Ај дин -
ски, де кан на Фи ло зоф ски от фа кул -
тет-Скоп је и проф. д-р Јо ван Пеј ков -
ски, ра ко во ди тел на Ин сти ту тот за со -
ци јал на ра бо та и со ци јал на по ли ти -
ка „Мај ка Те ре за“ при Фи ло зоф ски -
от фа кул тет-Скоп је.

Ра бот ни от дел на кон фе рен ци ја -
та бе ше стру кту ри ран во три те мат -
ски се сии:

- ме ѓу ге не ра ци ска со ли дар ност
во Евро па и во Ре пуб ли ка Ма ке до -
ни ја,

- до бри пра кти ки за актив но ста -

ре е ње и до жи вот но уче ње во ју го и -
сточ на Евро па и

- учес тво, не ди скри ми на ци ја и со -
ци јал на инк лу зи ја на ста ри те ли ца.

Со свои истра жу ва ња на ста пи ја
по ве ќе на уч ни твор ци од Ма ке до ни -
ја, Ав стри ја, Гер ма ни ја, Хр ват ска, Ал -
ба ни ја, Ср би ја и од Бу га ри ја.

Во рам ки те на вто ра та те мат ска
се си ја, Дра ги Ар ги ров ски го из не се
за ед нич ки от ре фе рат со Или ја Гли го -
ров ка ко прет став ни ци од Со ју зот на
здру же ни ја на пен зи о не ри те на Ма -
ке до ни ја, со нас лов „Со ци јал на инк -
лу зи ја на пен зи о не ри те пре ку са мо -
ор га ни зи ра ње, со до бро вол но здру -
жу ва ње и вли ја ние на ме ди у ми те за
јав но ин фор ми ра ње“.                    

И.Г.

РАЗ ГО ВОР СО ТО МИС ЛАВ ДИ МИ ШКОВ СКИ, ОС НО ВАЧ НА УНИ ВЕР ЗИ ТЕ ТОТ „ТРЕ ТО ЖИ ВОТ НО ДО БА“

Се га мо же ме да ре а ли зи ра -
ме и дел од на ши те жел би за
кои по ра но, во тр ка та за ка -
ри е ра и во гри жа та за на ши -

те де ца, не сме има ле
до вол но вре ме

МЕ ЃУ НА РОД НА КОН ФЕ РЕН ЦИ ЈА

Актив но ста ре е ње и 
ме ѓу ге не ра ци ска со ли дар ност

Ве љан Сто ја нов ски

На 19.6.2012 го ди на пен зи о не -
ри те-ста на ри во пен зи о нер ски от дом
„Ја не Сан дан ски“ во оп шти на та Ае -
ро дром имаа чест да ги по се ти пре -
тсе да те лот на Ре пуб ли ка Ма ке до ни -
ја, д-р Ѓор ге Ива нов, со со ра бот ни -
ци те од не го ви от ка би нет. Во по се -
та та учес тву ва ше и гра до на чал ни кот
на оп шти на та Ае ро дром, Иви ца Ко -
нев ски и пре тсе да те лот на со ве тот д-
р Ви ктор Ка ми лов ски.

Цел на по се та та бе ше за поз на -
ва ње во ди ре ктен кон такт со ста на -

ри те, ус ло ви те во кои жи ве ат во до -
мот и проб ле ми те во се којд нев ни от
жи вот.

По крај по се та та во не кол ку стан -
бе ни еди ни ци и раз го во рот со ста -
на ри те, пре тсе да те лот Ива нов раз -
го ва ра ше и раз ме ни мис ле ње и со
оста на ти те пен зи о не ри кои го пре -
че каа пред до мот.

Сред ба та бе ше ср деч на, на за -
до волс тво на си те при сут ни, а пен -
зи о не ри те иска жаа и свои ба ра ња.
При тоа, пен зи о не ри те-ста на ри изра -
зи ја за до волс тво за с* што е на пра -
ве но во до мот за по до бро жи ве е ње

во пер и од 2007-2009 го ди на, со ба -
ра ње да се до вр ши са на ци ја та за
око лу 25 от сто од стан бе ни те еди ни -
ци, би деј ќи бе ше од ло же на по ра ди
еко ном ска та кри за, но и ако мо же
да се зго ле мат пен зи и те. 

На крај од по се та та, го сти те ка ко
што беа пре че ка ни та ка и беа ис пра -
те ни, со ап ла уз од си те пен зи о не ри.
Да на по ме нам де ка ова е пр ва по -
се та на пре тсе да тел на Р.Ма ке до ни -
ја на ед на ва ква уста но ва, од неј зи -
но то оса мо сто ју ва ње. Ина ку, овој
пен зи о нер ски дом е нај го лем по сво -
јот ка па ци тет во Р.Ма ке до ни ја.

Пре тсе да те лот Ива нов во по се та на
пен зи о нер ски от дом во Ае ро дром

Ка ли на С. Ан до но ва

„Зна е ње то се стек ну ва со обра -
зо ва ние, но му дро ста е ре зул тат на
искус тво“. 

На 23 мај се одр жа пре да ва ње
на те ма: „Ста ро ста и до бро то жи ве -
е ње“ во на ци о нал на та и уни вер зи -
тет ска биб ли о те ка „Св.Кли мент
Охрид ски“.

Ор га ни за то ри на пре да ва ње то
беа де ле га ци ја та на ЕУ, на ци о нал на -
та и уни вер зи тет ска биб ли о те ка
„Св.Кли мент Охрид ски“ и ЕУ-ин фо-точ -
ка при НУБ „Св.Кли мент Охрид ски“. 

Пре да ва ње то бе ше ор га ни зи ра -
но по по вод прог ла су ва ње то на 2012
го ди на за го ди на на актив но ста ре -
е ње и со ли дар ност ме ѓу ге не ра ци и -
те од стра на на Европ ска та Уни ја. 

Нај на пред на при сут ни те им се
обра ти и го во ре ше на иста та те ма
гос по дин Ро берт Ли дел, ра ко во ди тел
на од де лот за по ли ти ка и ин фор ма -
ции при де ле га ци ја та на ЕУ во Скоп -

је. По тоа про фе со рот д-р Ки рил Тем -
ков одр жа мош не ин те рес но и по -
ткре пе но со фа кти пре да ва ње кое
со ин те рес бе ше прос ле де но од при -
сут ни те. Про фе со рот д-р Ки рил Тем -
ков, кој е автор на по ве ќе кни ги, збо -
ру ва ше за искус тво то и за му дро ста
на ста ри те лу ѓе, кои се нап ла сту ва -
ат со го ди ни те на жи во тот. Исто та ка,
тој збо ру ва ше за трет ма нот на ста -
ри те лу ѓе низ ве ко ви те во раз ни зем -
ји и ци ви ли за ции. Ме ѓу дру го то, тој
ги истак на бе не фи ти те од актив но то

ста ре е ње врз ду хов но то и фи зич ко -
то здрав је на ста ри те, но и врз оп -
штес тва та во кои жи ве ат, ка ко и за
по тре ба та од ме ѓу ге не ра ци ска со -
ра бо тка и за ем на по чит ме ѓу ге не -
ра ци и те. 

- Зна е ње то се стек ну ва со обра -
зо ва ние, но му дро ста е ре зул тат на
нап ла сте но искус тво. За еден чо век
да го ми не жи во тот актив но и ис пол -
не то тре ба да по ми не ба рем три про -
фе сии во жи во тот, а вре ме има, би -
деј ќи гра ни ца та од ко ја чо век се сме -
та за стар се по ме сту ва од го ди на во
го ди на. Не е важ но дол го да се жи -
вее ту ку  важ но е до бро да се жи вее
и актив но да се ста рее – ре че, ме ѓу
дру го то, про фе со рот Тем ков. 

Пре да ва ње то изо би лу ва ше со
мош не ин те рес ни по да то ци кои про -
фе со рот Тем ков тол ку уба во и ин те -
рес но ги пре зен ти ра ше. На пре да -
ва ње то има ше слу ша те ли од по ве ќе
ге не ра ции сту ден ти, про фе со ри, пен -
зи о не ри и дру ги. 

ПРЕ ДА ВА ЊЕ ВО БИБ ЛИ О ТЕ КА ТА „СВ.КЛИ МЕНТ ОХРИД СКИ“

На 28 ју ни во СЗПМ, Мир јан ка
Але ксев ска од Ми ни стерс тво то за
труд и со ци јал на по ли ти ка го пре зен -
ти ра ше За ко нот за во лон терс тво,
стра те ги ја та и ак ци ски от план за имп -
ле мен та ци ја на исти от пред ра ко -
водс тво то и пред прет став ни ци од по -
ве ќе здру же ни ја на пен зи о не ри-член -
ки на Со ју зот. 

Во ис црп на та пре зен та ци ја Але -
ксев ска, ме ѓу дру го то, го до об јас ни
За ко нот за во лон терс тво и ја образ -
ло жи стра те ги ја та за во лон терс тво то
2010-2015 го ди на, ка ко и це ли те и
бе не фи ти те. 

Во ди ску си ја та бе ше кон ста ти ра -
но де ка пен зи о нер ска та асо ци ја ци -
ја има огро мен ка па ци тет да се вклу -
чи во во лон терс тво то и ка ко да ва тел,
но и ка ко при ма тел на ва ков вид ус -
лу ги. При тоа бе ше наг ла се но де ка
за ква ли тет но во лон терс тво тре ба да
се обез бе дат не оп ход ни средс тва за
ди рект ни тро шо ци, ка ко за ре кви зи -
ти, авто бу ски кар ти, за те ле фо ни и
дру го. 

Од стра на на при сут ни те, исто та -
ка, бе ше истак на то де ка пен зи о нер -
ска та по пу ла ци ја да ва ла и да ва ва -
кви ус лу ги. Ду ри има ше и ре фе рат за

во лон терс тво то во Ма ке до ни ја на ме -
ѓу на род ни от фе сти ва л за тре то жи -
вот но до ба, што се ко ја го ди на се одр -
жу ва во Сло ве ни ја. За тоа за чу ду ва
фа ктот што во На ци о нал ни от со вет
за раз вој на во лон терс тво то во Ма -
ке до ни ја, кој брои 9 чле на, не ма член
од оваа асо ци ја ци ја. 

На по ста ве ни те пра ша ња од го -

ва ра ше и да ва ше по јас ну ва ња Але -
ксан дра Ли чов ска, пре тсе да тел ка на
На ци о нал ни от со вет за раз вој на во -
лон терс тво то во Ма ке до ни ја, при што
по ве ќе ди ле ми беа раз јас не ти.

На кра јот се зак лу чи де ка про стор
за со ра бо тка има, во ин те рес на ус -
пеш на имплементација на во лон -
терс тво то.                                        К.С.А. 

ПРЕ ЗЕН ТИ РАН ЗА КО НОТ ЗА ВО ЛОН ТЕРС ТВО 

Пен зи о не ри те се и при ма те ли 
и да ва те ли на ва кви ус лу ги

За ис пол нет жи вот тре ба ба рем три про фе сии

Не е важ но дол го да се жи -
вее ту ку важ но е до бро да
се жи вее и актив но да се
ста рее, ве ли про фе со рот

Ки рил Тем ков

Са мо акти вен чо век мо же 
да би де здрав и ви та лен

Во својот  дом во Бу тел
Димишковски одг ле ду ва 
око лу ил ја да ка кту си

Разјаснети дилемите околу новиот Закон

Странските искуства пренесени и кај нас
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Пе ро Ми лен ко ски

Да се за поз на е те со м-р То мис лав
Ди ми шков ски зна чи да про ник не те во
жи вот ни от пат и во ин ти ма та на чо век
по сто ја но да жи вее, акти вен на мно -
гу по ли ња за да при до не се во сре ди -
на та во ко ја жи вее ка ко оп штес тве ник
и да ги прод ла бо чу ва сво и те поз на ва -
ња во по ве ќе на уч ни об ла сти. Да, та -
ка е, за што не го ви от ра бо тен век е ис -
пол нет со актив на деј ност на по ве ќе
ра бот ни ме ста, а жел ба та за струч но
усо вр шу ва ње и еду ка ци ја го во ди од
учи ли ште то за фи зич ка кул ту ра, пре ку
Фи ло ло шки от фа кул тет во Скоп је с* до
Ин сти ту тот за по ли тич ко-прав ни истра -
жу ва ња, ка де што ги за вр шу ва пост -
дип лом ски те сту дии. Осо бе но уба ви
се ќа ва ња за не го ва та ра бо та но сат
го лем број про свет ни ра бот ни ци-вљу -
бе ни ци во уба ви от пи шан збор кои ги
пот тик ну вал да тво рат и да се дру жат.
Де нес не го ва нај о ми ле на пре о ку па -
ци ја е ос мис лу ва ње то на со др жи ни те
за ра бо та на уни вер зи те тот „Тре то жи -
вот но до ба“.

Ток му таа не го ва деј ност н* до ве -
де во не го ви от дом во скоп ска та на -
сел ба Бу тел. Раз го ва рав ме во стак ле -
ни кот ка де што одг ле ду ва око лу ил ја -
да ка кту си. За нив се гри жи со љу бов
и со вни ма ние. Тие се не го во то хо би
и ре ла кса ци ја. За гри жа та му вра ќа ат
со сво и те раз но бој ни цве то ви. Ги има
не кол ку ви да, а по се ти те ли те најм но -
гу ги обо жа ва ат алое-ка кту си те, чиј сок
е мно гу ле ко вит.

И та ка, до де ка ка кту си те си ди шат
во стак ле ни кот, ние го за мо лу ва ме на -
ши от до ма ќин да н* за поз нае со деј -
но ста на уни вер зи те тот „Тре то жи вот -
но до ба“.

- Уни вер зи те тот го ос но вав ме ка -
ко гра ѓан ска ор га ни за ци ја за до жи -
вот но уче ње и акти вен жи вот во тре -
то то до ба. Пред ло гот за тоа дој де од
проф. д-р Див на Ла кин ска, До мот на
про све те ни те ра бот ни ци и од Акти вот
на пен зи о ни ра ни те про свет ни ра бот -
ни ци. Се ра ко во дев ме од соз на ни е то
де ка са мо актив ни от жи вот обез бе ду -
ва ус пеш но ста ре е ње. Во спро тив но
чо ве кот ќе то не во оса ме ност и во де -
пре си ја.

Ка ко се по твр ду ва тоа во се којд -
нев но то жи ве е ње?

- Па тот кон здрав жи вот, а не са мо
да се би де то вар на се мејс тво то во ди
пре ку дру же ње то, сред би те и оп ти миз -
мот. Тоа му да ва но ва со др жи на и
смис ла на жи во тот. Ду ри и не што по -
ве ќе: се га мо же ме да ре а ли зи ра ме
дел од на ши те жел би за кои по ра но,
во тр ка та за ка ри е ра и во гри жа та за
на ши те де ца, не сме има ле до вол но
вре ме. Та ка жи во тот во тре то то до ба
мо же по сто ја но да се ме ну ва за да не
би де здо де вен, а им пулс за но ви актив -
но сти ни да ва ви сти на та де ка са мо
здрав чо век мо же да би де акти вен и
де ка са мо актив ни от мо же да би де
здрав и ви та лен - об јас ну ва м-р Ди ми -
шков ски.

Низ кои фор ми и актив но сти ги ос -
тва ру ва те овие бла го род ни це ли?

- Со вре ме ни от на чин на жи вот ба -
ра но ви, по кре а тив ни фор ми за ра бо -
та. Ние на сто ју ва ме да се стек ну ва кул -
ту ра за акти вен жи вот. Мош не до бро

се при фа те ни пре да ва ња та на Фи ло -
зоф ски от фа кул тет, ка де што при сут ни -
те се актив ни учес ни ци, по тоа ор га ни -
зи ра ме по се ти на кон цер ти, из лож би,
па ту ва ња итн. Фи ло зо фи ја та на тре то -
то до ба упа ту ва кон усво ју ва ње но ви
зна е ња и прод ла бо чу ва ње на ве ќе
стек на ти те. Таа по драз би ра не гу ва ње
љу бов кон уба ви ни те на жи во тот, кон
лу ѓе то. Не оп ход но е при тоа да се бра -
нат сопс тве но то до сто инс тво, лич ни от
ин те гри тет и жи вот ни от стил - ве ли на -
ши от со го вор ник, ко му ос ма та де це -
ни ја од жи во тот не му пре чи се кој ден
да го збо га ту ва со но ви идеи.

Не кои мис лат де ка со пен зи о ни ра -
ње то чо ве кот ста ну ва ре ка со мал ку
во да (ре чи си пре су ше на); де ка е сон -
це на за лез; мар ги на лец во сво јот
дом. Има ли ви сти на во тоа?

- Ни ви сти на ни ло ги ка, са -
мо по врш но гле да ње на су -
шти на та. Лу ѓе то од тре то то
до ба има ат и ми нат труд и
ре зул та ти зад се бе, па зас -
лу жу ва ат да би дат по чи ту -
ва ни и рес пе кти ра ни. Но
на по ред но со тоа, тие по -
сто ја но тре ба да ја фор ми -
ра ат сво ја та лич ност, да би -
дат не за вис ни и спо соб ни.
Да ста ре ат актив но со
пре не су ва ње на сво ја та
енер ги ја и на дру ги те. Во
таа смис ла за поз дра ву -
ва ње е тоа што Европ -
ска та Уни ја оваа го -
ди на ја прог ла си за
европ ска го ди на
на актив но ста -
ре е ње и на ме -
ѓу ге не ра ци ска
со ра бо тка - ни
ре че на кра јот
м-р То мис -
лав Ди ми -
шков ски.

По по вод европ ска та го ди на за
актив но ста ре е ње и со ли дар ност ме -
ѓу ге не ра ци и те, на 19 ју ни 2012 го -
ди на Ми ни стерс тво то за труд и со ци -
јал на по ли ти ка со Ми ни стерс тво то
за труд и со ци јал ни ра бо ти и за шти -
та на по тро шу ва чи те на Ре пуб ли ка
Ав стри ја и Фи ло зоф ски от фа кул тет-
Ин сти тут за со ци јал на ра бо та и со -
ци јал на по ли ти ка „Мај ка Те ре за“-
Скоп је ор га ни зи раа ме ѓу на род на
кон фе рен ци ја на те ма „Актив но ста -
ре е ње и ме ѓу ге не ра ци ска со ли дар -
ност“.

Поз драв ни обра ќа ња на кон фе -
рен ци ја та имаа: г. Му е дин Ка ве кси,
др жа вен се кре тар во Ми ни стерс тво -
то за труд и со ци јал на по ли ти ка на
Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја, г. Ге ро Шту -

лер, ата ше за со ци јал ни ра бо ти при
ав стри ско то ми ни стерс тво за труд,
со ци јал ни ра бо ти и за шти та на по -
тро шу ва чи те, д-р Хајнц Бон гарц, ди -
ре ктор на фон да ци ја та „Фри дрих
Еберт“-Скоп је, проф. д-р Го ран Ај дин -
ски, де кан на Фи ло зоф ски от фа кул -
тет-Скоп је и проф. д-р Јо ван Пеј ков -
ски, ра ко во ди тел на Ин сти ту тот за со -
ци јал на ра бо та и со ци јал на по ли ти -
ка „Мај ка Те ре за“ при Фи ло зоф ски -
от фа кул тет-Скоп је.

Ра бот ни от дел на кон фе рен ци ја -
та бе ше стру кту ри ран во три те мат -
ски се сии:

- ме ѓу ге не ра ци ска со ли дар ност
во Евро па и во Ре пуб ли ка Ма ке до -
ни ја,

- до бри пра кти ки за актив но ста -

ре е ње и до жи вот но уче ње во ју го и -
сточ на Евро па и

- учес тво, не ди скри ми на ци ја и со -
ци јал на инк лу зи ја на ста ри те ли ца.

Со свои истра жу ва ња на ста пи ја
по ве ќе на уч ни твор ци од Ма ке до ни -
ја, Ав стри ја, Гер ма ни ја, Хр ват ска, Ал -
ба ни ја, Ср би ја и од Бу га ри ја.

Во рам ки те на вто ра та те мат ска
се си ја, Дра ги Ар ги ров ски го из не се
за ед нич ки от ре фе рат со Или ја Гли го -
ров ка ко прет став ни ци од Со ју зот на
здру же ни ја на пен зи о не ри те на Ма -
ке до ни ја, со нас лов „Со ци јал на инк -
лу зи ја на пен зи о не ри те пре ку са мо -
ор га ни зи ра ње, со до бро вол но здру -
жу ва ње и вли ја ние на ме ди у ми те за
јав но ин фор ми ра ње“.                    

И.Г.

РАЗ ГО ВОР СО ТО МИС ЛАВ ДИ МИ ШКОВ СКИ, ОС НО ВАЧ НА УНИ ВЕР ЗИ ТЕ ТОТ „ТРЕ ТО ЖИ ВОТ НО ДО БА“

Се га мо же ме да ре а ли зи ра -
ме и дел од на ши те жел би за
кои по ра но, во тр ка та за ка -
ри е ра и во гри жа та за на ши -

те де ца, не сме има ле
до вол но вре ме

МЕ ЃУ НА РОД НА КОН ФЕ РЕН ЦИ ЈА

Актив но ста ре е ње и 
ме ѓу ге не ра ци ска со ли дар ност

Ве љан Сто ја нов ски

На 19.6.2012 го ди на пен зи о не -
ри те-ста на ри во пен зи о нер ски от дом
„Ја не Сан дан ски“ во оп шти на та Ае -
ро дром имаа чест да ги по се ти пре -
тсе да те лот на Ре пуб ли ка Ма ке до ни -
ја, д-р Ѓор ге Ива нов, со со ра бот ни -
ци те од не го ви от ка би нет. Во по се -
та та учес тву ва ше и гра до на чал ни кот
на оп шти на та Ае ро дром, Иви ца Ко -
нев ски и пре тсе да те лот на со ве тот д-
р Ви ктор Ка ми лов ски.

Цел на по се та та бе ше за поз на -
ва ње во ди ре ктен кон такт со ста на -

ри те, ус ло ви те во кои жи ве ат во до -
мот и проб ле ми те во се којд нев ни от
жи вот.

По крај по се та та во не кол ку стан -
бе ни еди ни ци и раз го во рот со ста -
на ри те, пре тсе да те лот Ива нов раз -
го ва ра ше и раз ме ни мис ле ње и со
оста на ти те пен зи о не ри кои го пре -
че каа пред до мот.

Сред ба та бе ше ср деч на, на за -
до волс тво на си те при сут ни, а пен -
зи о не ри те иска жаа и свои ба ра ња.
При тоа, пен зи о не ри те-ста на ри изра -
зи ја за до волс тво за с* што е на пра -
ве но во до мот за по до бро жи ве е ње

во пер и од 2007-2009 го ди на, со ба -
ра ње да се до вр ши са на ци ја та за
око лу 25 от сто од стан бе ни те еди ни -
ци, би деј ќи бе ше од ло же на по ра ди
еко ном ска та кри за, но и ако мо же
да се зго ле мат пен зи и те. 

На крај од по се та та, го сти те ка ко
што беа пре че ка ни та ка и беа ис пра -
те ни, со ап ла уз од си те пен зи о не ри.
Да на по ме нам де ка ова е пр ва по -
се та на пре тсе да тел на Р.Ма ке до ни -
ја на ед на ва ква уста но ва, од неј зи -
но то оса мо сто ју ва ње. Ина ку, овој
пен зи о нер ски дом е нај го лем по сво -
јот ка па ци тет во Р.Ма ке до ни ја.

Пре тсе да те лот Ива нов во по се та на
пен зи о нер ски от дом во Ае ро дром

Ка ли на С. Ан до но ва

„Зна е ње то се стек ну ва со обра -
зо ва ние, но му дро ста е ре зул тат на
искус тво“. 

На 23 мај се одр жа пре да ва ње
на те ма: „Ста ро ста и до бро то жи ве -
е ње“ во на ци о нал на та и уни вер зи -
тет ска биб ли о те ка „Св.Кли мент
Охрид ски“.

Ор га ни за то ри на пре да ва ње то
беа де ле га ци ја та на ЕУ, на ци о нал на -
та и уни вер зи тет ска биб ли о те ка
„Св.Кли мент Охрид ски“ и ЕУ-ин фо-точ -
ка при НУБ „Св.Кли мент Охрид ски“. 

Пре да ва ње то бе ше ор га ни зи ра -
но по по вод прог ла су ва ње то на 2012
го ди на за го ди на на актив но ста ре -
е ње и со ли дар ност ме ѓу ге не ра ци и -
те од стра на на Европ ска та Уни ја. 

Нај на пред на при сут ни те им се
обра ти и го во ре ше на иста та те ма
гос по дин Ро берт Ли дел, ра ко во ди тел
на од де лот за по ли ти ка и ин фор ма -
ции при де ле га ци ја та на ЕУ во Скоп -

је. По тоа про фе со рот д-р Ки рил Тем -
ков одр жа мош не ин те рес но и по -
ткре пе но со фа кти пре да ва ње кое
со ин те рес бе ше прос ле де но од при -
сут ни те. Про фе со рот д-р Ки рил Тем -
ков, кој е автор на по ве ќе кни ги, збо -
ру ва ше за искус тво то и за му дро ста
на ста ри те лу ѓе, кои се нап ла сту ва -
ат со го ди ни те на жи во тот. Исто та ка,
тој збо ру ва ше за трет ма нот на ста -
ри те лу ѓе низ ве ко ви те во раз ни зем -
ји и ци ви ли за ции. Ме ѓу дру го то, тој
ги истак на бе не фи ти те од актив но то

ста ре е ње врз ду хов но то и фи зич ко -
то здрав је на ста ри те, но и врз оп -
штес тва та во кои жи ве ат, ка ко и за
по тре ба та од ме ѓу ге не ра ци ска со -
ра бо тка и за ем на по чит ме ѓу ге не -
ра ци и те. 

- Зна е ње то се стек ну ва со обра -
зо ва ние, но му дро ста е ре зул тат на
нап ла сте но искус тво. За еден чо век
да го ми не жи во тот актив но и ис пол -
не то тре ба да по ми не ба рем три про -
фе сии во жи во тот, а вре ме има, би -
деј ќи гра ни ца та од ко ја чо век се сме -
та за стар се по ме сту ва од го ди на во
го ди на. Не е важ но дол го да се жи -
вее ту ку  важ но е до бро да се жи вее
и актив но да се ста рее – ре че, ме ѓу
дру го то, про фе со рот Тем ков. 

Пре да ва ње то изо би лу ва ше со
мош не ин те рес ни по да то ци кои про -
фе со рот Тем ков тол ку уба во и ин те -
рес но ги пре зен ти ра ше. На пре да -
ва ње то има ше слу ша те ли од по ве ќе
ге не ра ции сту ден ти, про фе со ри, пен -
зи о не ри и дру ги. 

ПРЕ ДА ВА ЊЕ ВО БИБ ЛИ О ТЕ КА ТА „СВ.КЛИ МЕНТ ОХРИД СКИ“

На 28 ју ни во СЗПМ, Мир јан ка
Але ксев ска од Ми ни стерс тво то за
труд и со ци јал на по ли ти ка го пре зен -
ти ра ше За ко нот за во лон терс тво,
стра те ги ја та и ак ци ски от план за имп -
ле мен та ци ја на исти от пред ра ко -
водс тво то и пред прет став ни ци од по -
ве ќе здру же ни ја на пен зи о не ри-член -
ки на Со ју зот. 

Во ис црп на та пре зен та ци ја Але -
ксев ска, ме ѓу дру го то, го до об јас ни
За ко нот за во лон терс тво и ја образ -
ло жи стра те ги ја та за во лон терс тво то
2010-2015 го ди на, ка ко и це ли те и
бе не фи ти те. 

Во ди ску си ја та бе ше кон ста ти ра -
но де ка пен зи о нер ска та асо ци ја ци -
ја има огро мен ка па ци тет да се вклу -
чи во во лон терс тво то и ка ко да ва тел,
но и ка ко при ма тел на ва ков вид ус -
лу ги. При тоа бе ше наг ла се но де ка
за ква ли тет но во лон терс тво тре ба да
се обез бе дат не оп ход ни средс тва за
ди рект ни тро шо ци, ка ко за ре кви зи -
ти, авто бу ски кар ти, за те ле фо ни и
дру го. 

Од стра на на при сут ни те, исто та -
ка, бе ше истак на то де ка пен зи о нер -
ска та по пу ла ци ја да ва ла и да ва ва -
кви ус лу ги. Ду ри има ше и ре фе рат за

во лон терс тво то во Ма ке до ни ја на ме -
ѓу на род ни от фе сти ва л за тре то жи -
вот но до ба, што се ко ја го ди на се одр -
жу ва во Сло ве ни ја. За тоа за чу ду ва
фа ктот што во На ци о нал ни от со вет
за раз вој на во лон терс тво то во Ма -
ке до ни ја, кој брои 9 чле на, не ма член
од оваа асо ци ја ци ја. 

На по ста ве ни те пра ша ња од го -

ва ра ше и да ва ше по јас ну ва ња Але -
ксан дра Ли чов ска, пре тсе да тел ка на
На ци о нал ни от со вет за раз вој на во -
лон терс тво то во Ма ке до ни ја, при што
по ве ќе ди ле ми беа раз јас не ти.

На кра јот се зак лу чи де ка про стор
за со ра бо тка има, во ин те рес на ус -
пеш на имплементација на во лон -
терс тво то.                                        К.С.А. 

ПРЕ ЗЕН ТИ РАН ЗА КО НОТ ЗА ВО ЛОН ТЕРС ТВО 

Пен зи о не ри те се и при ма те ли 
и да ва те ли на ва кви ус лу ги

За ис пол нет жи вот тре ба ба рем три про фе сии

Не е важ но дол го да се жи -
вее ту ку важ но е до бро да
се жи вее и актив но да се
ста рее, ве ли про фе со рот

Ки рил Тем ков

Са мо акти вен чо век мо же 
да би де здрав и ви та лен

Во својот  дом во Бу тел
Димишковски одг ле ду ва 
око лу ил ја да ка кту си

Разјаснети дилемите околу новиот Закон

Странските искуства пренесени и кај нас



К.С. Ан до но ва

По про на о ѓа ње то на ап ли ка ци и те
на мо бил ни от те ле фон што мо жат да
го ме рат крв ни от при ти сок и да ве по -
тсе ту ва ат ко га тре ба да го зе ме те ле -
кот, а ако е по треб но и да го по ви ка ат
на по мош и ва ши от ма ти чен ле кар,
еве и дру ги тех но ло шки но ви ни што
ну дат по мош!

Ком па ни ја та „ЛГ Еле ктро никс“ ре -
ши да го на пра ви жи во тот на по ста ри -
те лу ѓе по ле сен и по ед но ста вен, из не -
су вај ќи на па за рот до маш ни апа ра ти
што се со на пред на та тех но ло ги ја, на -
ре че на Смарт тинк ју, ка ко и си сте мот
за кон тро ла на по тро шу вач ка та на
енер ги ја (Хо ум енер џи ме наџ мент си -
стем).

Тех но ло ги ја та Смарт тинк ју ги има
функ ци и те Смарт ме на џер, Смарт ди -

јаг но сис, Смарт ак цес, Смарт адапт и
Смарт грид, со кои, по крај за ште да на
еле ктрич на та енер ги ја, се ште ди и вре -
ме то, но и тру дот што го вло жу ва те при
из вр шу ва ње то на до маш ни те об вр -
ски. Функ ци ја та Смарт ди јаг но сис ќе
ви овоз мо жи бр зо и ефи кас но да ги
ре ши те ме ха нич ки те проб ле ми на до -
маш ни те апа ра ти пре ку ап ли ка ци ја
на па мет ни те те ле фо ни, до де ка функ -
ци ја та Смарт ак цес ќе ви овоз мо жи
до маш ни те апа ра ти да ги упра ву ва те
со по мош на те ле фо нот.

Ако сте за бо ра ви ле што тре ба да
ку пи те ко га оди те на па за ру ва ње, ту -
ка во пре срет ќе ви из ле зе ап ли ка ци -
ја та Смарт ме на џер, ко ја на екра нот
ќе ви ги по ка же ро кот на тра е ње на
про из во ди те, ко ли чес тво то и ну три ци -
о ни стич ки те својс тва, кои ги има ат
пре хран бе ни те про ду кти што ги има -
те во ва ши от фри жи дер. Па ду ри и пре -
ку те ле фо нот ќе мо же те да про ве ри те
што ви не до сти га до ма до де ка сте во
мар кет или на па зар.

Оп ци ја та Смарт адапт ќе ви доз во -
ли да ги пре зе ме те си те но ви про гра -
ми и соф тве ри во ид ни на (што ќе ги
раз вие „ЛГ Еле ктро никс“), без до пол -
ни тел но да пла ќа те. Што се од не су ва
до на го ду ва ње то на по тро шу вач ка та
на еле ктрич на та енер ги ја спо ред днев -
ни те та ри фи (евти на/ска па стру ја), тоа
на ме сто вас ќе го за вр ши Смарт грид.

Со Хо ум енер џи ме наџ мент си стем
ќе има те при стап до по да то ци те за еле -
ктрич на енер ги ја пре ку комп ју тер или
пре ку па ме тен те ле фон и ќе ја сле ди -
те по тро шу вач ка та од час, на днев но,
не дел но и на ме сеч но ни во. 

Зна чи, по ве ќе не ви е по треб но
лив че-по тсет ник. До вол но е што го има -
те со вас ва ши от мо би лен те ле фон.

Тех но ло ги ја та ќе им 
по ма га на по ста ри те лу ѓе 

НАП ЛИВ НА ПА МЕТ НИ АПА РА ТИ ОРО ТО, ПЕС НА ТА И СПОРТ СКИ ТЕ НАТ ПРЕ ВА РИ БЕ ЛЕ ЗИ НА АКТИВ НО ТО СТА РЕ Е ЊЕ   
vidici ^etvrtok, 12-7-20124

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

Stranicite gi ureduvaat: 
Kalina Slivovska Andonova i  Mendo Dimovski od SZPM i

Aleksandar Dimkovski i Marjan Delevski od „Nova Makedonija“

К.С.Ан до но ва

За да ги пот тик не оп штес тва та и
си те во оп што да &по све тат по го ле мо
вни ма ние и по чит на с*пом но гу број -
на та по пу ла ци ја на ста ри лу ѓе во си те
зем ји од Евро па, но и во све тот, Европ -
ска та Уни ја ја прог ла си 2012 го ди на
за го ди на на актив но ста ре е ње и на
ме ѓу ге не ра ци ска со ра бо тка и со ли -
дар ност. Ова е уште еден пот тик за
мно гу број ни актив но сти во кои ќе би -
дат иско ри сте ни му дро ста и искус тво -
то на по ста ри те ка ко при мер за пом -
ла ди те ге не ре ции. 

Во овие актив но сти те се вклу чи и
Со ју зот на здру же ни ја та на пен зи о не -
ри те на Ма ке до ни ја. Та ка, поч ну вај -
ќи од ме сец мај па с* до сеп тем ври
се одр жу ва ат ре вии на пес на, му зи -
ка и на игри на кои ма ке дон ски те пен зи о не ри те пе ат, сви -
рат и игра ат, об но ву вај ќи ги мал ку под за бо ра ве ни те фолк -
лор ни и тра ди ци о нал ни обе леж ја и да вај ќи огро мен при -
до нес во за чу ву ва ње то на кул тур но то бо гат ство и на иден -
ти те тот на си те што жи ве ат на овие про сто ри. Овие вер ни
чу ва ри на фолк ло рот, оби ча и те и на тра ди ци и те се све тол
при мер за пом ла ди те. 

Во ју ни се одр жаа че ти ри ре вии, и тоа во Про би штип,
Ка ва дар ци, Ку ма но во и во Те то во, а оста на ти те две во Ко -
ча ни и во Би то ла ќе се одр жат во сеп тем ври. На е сен ќе се

одр жи и 10-та та ју би леј на Ре пуб лич -
ка ре ви ја.

Актив но то ста ре е ње зна чи и фи -
зич ка актив ност. Пен зи о не ри те, свес -
ни за зна че ње то на спор тот, 17 го ди -
ни по ред одр жу ва ат ре пуб лич ки, а
пред тоа и ре ги о нал ни спорт ски нат -
пре ва ри во 8 ре ги о ни во 11 дис цип -
ли ни. На нив им прет хо дат и се ле ктив -
ни нат пре ва ри во са ми те здру же ни -
ја. Ре ги о нал ни нат пре ва ри се одр жаа
во Охрид, Ва лан до во, Ки се ла Во да-
Скоп је, Стру ми ца, Про би штип, Го сти -
вар, Ре сен и во Ко ча ни. Во сеп тем -
ври ќе се одр жи 17.  Ре пуб лич ка пен -
зи о нер ска спорт ска олим пи ја да, на
ко ја ќе зе мат учес тво над 1.000 пен -
зи о не ри. То гаш ќе би дат по де ле ни
приз на ни ја и ме да ли, а на се вкуп ни -
от по бед ник ќе му се до де ли пре о ден

пе хар. Осо бе но за до волс тво на си те им прет ста ву ва са мо -
то учес тво, би деј ќи на кра јот си те до би ва ат мно гу вред на
на гра да: акти вен жи вот и актив но ста ре е ње. 

Евро па ја прог ла си 2012 за го ди на на актив но ста ре е -
ње и на ме ѓу ге не ра ци ска со ра бо тка и со ли дар ност, но ма -
ке дон ски те пен зи о не ри актив но ста ре ат мно гу одам на, би -
деј ќи 17 го ди ни има спорт ски нат пре ва ри, а 10 го ди ни ре -
вии. При до би вки те се од лич ни врз пси хич ко то и фи зич ко -
то здрав је. Ма ке до ни ја не е член ка на Европ ска та Уни ја,
но ка ко актив но се ста рее, Евро па мо же да учи и од нас!

Про дол жу ва план ска та ра бо та на Клу бот на љу би те -
ли те на кни га та во ЗП Со ли дар ност-Ае ро дром. Во же -
шка та кве че ри на на 26 ју ни 2012 го ди на пен зи о не ри -
те имаа при јат на сред ба со Дра ги Ар ги ров ски, но ви нар,
пуб ли цист и акту е лен пре тсе да тел на СЗПМ. За би о гра -
фи ја та и про фе си о нал на та актив ност на Ар ги ров ски го -
во ре ше Љу би ца Сто ја но ска, пре тсе да тел ка на клу бот.
Таа ка ко по ра не шен не гов со ра бот ник во МТВ ги из не -
се ос нов ни те ин фор ма ции кон кои ги до да де и сво и те
ви ду ва ња за не го ва та ус пеш на ка ри е ра ка ко но ви нар
и пуб ли цист, но и ка ко ус пе шен оп штес твен ра бот ник и
ка ко ра ко во ди тел, при што не про пу шти да ја наг ла си
пуб ли ци стич ка та деј ност и да ги на брои се дум на е сет те
из да де ни кни ги. По тоа, за жа нрот, за ја зи кот и за сти лот
на пи шу ва ње то на Ар ги ров ски збо ру ва ше Бо рис Шу ми -
но ски. Тој, ка ко и по ра но, ко га ја про мо ви ра ше кни га -
та „Мо е то име е пен зи о нер“, и се га со од бра ни збо ро -

ви се иска жа мно гу по зи тив но за овој наш автор. Ко га
му по са ка до бро здрав је и долг жи вот, тој на Ар ги ров -
ски му по ра ча на ско ро да ни да де мож ност да чи та ме и
не го ва по оп сеж на сту ди ја за но ви нарс тво то и пуб ли ци -
сти ка та. Са ми от Ар ги ров ски во сво е то иска жу ва ње збо -
ру ва ше за сво ја та ка ри е ра, за но ви нар ска та и пуб ли -
ци стич ка ра бо та, а по се бен осврт да де за актив но сти -
те по не го во то пен зи о ни ра ње. Тој бе ле жи ус пех во ор -
га ни за ци ска смис ла ка ко функ ци о нер во пен зи о нер -
ска та ор га ни за ци ја и во тво реч ка смис ла ка ко екс перт
за тре та та до ба. По ис цр пу ва ње то на пра ша ња та и ди -
ску си ја та, во сог лас ност со сце на ри о то за оваа сред ба,
пен зи о не ри те са ми те си при ре ди ја му зич ка за ба ва. Со
тех нич ка под др шка од Бла го ја Пе тру шев ски, кој има ше
уло га на тон-мај стор и диск-џо кеј се за и гра оро и се за -
пе а ја пес ни. Се на де ва ме де ка оваа сред ба дол го ќе се
па ме ти и де ка ќе има уште мно гу слич ни на неа.      И.Г. 

ФОТО
ВЕСТ

Ле тен ли те ра тур но-му зич ки пер фор манс

Евро па мо же да учи од нас
Евро па ја прог ла си
2012 за го ди на на

актив но ста ре е ње и на
ме ѓу ге не ра ци ска со ра -

бо тка и со ли дар ност,
но ма ке дон ски те пен -
зи о не ри актив но ста -
ре ат мно гу одам на,

би деј ќи 17 го ди ни има
спорт ски нат пре ва ри,

а 10 го ди ни ре вии

Евро па мо же да учи од нас

Преку мобилните телефони може да се
следи и потрошувачката на струја

По по вод офи ци јал ни от по че ток на
ту ри стич ка та се зо на на До јран ско Езе -
ро на 30 ју ни се одр жа до се га нај ма со -
вен пен зи о нер ски хе пе нинг, на кој учес -
тву ваа око лу 5 ил ја ди пен зи о не ри од
Скоп је, Ра до виш, Стру ми ца, Штип, Ку -
ма но во, Ка ва дар ци, Охрид, Стру га, При -
леп, Ве лес и од дру ги три е се ти на здру -
же ни ја од си те кра е ви на на ша та зем ја. 

Во име то на ор га ни за ци ја та на сред -
ба та на пен зи о нер ски те здру же ни ја од
Ге вге ли ја, Ва лан до во, Бог дан ци и од До -
јран при сут ни те ги поз дра ви пре тсе да -
те лот на до јран ско то здру же ние Бо ри вое
Бо ја џи ев, а ср деч но до бре дој де им по -
са ка и гра до на чал ни кот на оп шти на та

Гли гор Ча бу лев.
Овој за бе ле жи те лен пен зи о нер ски

на стан ср деч но го поз дра ви пре тсе да -
те лот на СЗПМ, Дра ги Ар ги ров ски, кој
наг ла си де ка сред ба та е ор га ни зи ра на
во ду хот на европ ска та го ди на на актив -
но ста ре е ње и ме ѓу ге не ра ци ска со ли -
дар ност и со ра бо тка и се за ло жи за по -
го ле мо иско ри сту ва ње на искус тво то и
на му дро ста на оваа по пу ла ци ја.

Уба ви от са бо тен ден во До јран пен -
зи о не ри те од Ма ке до ни ја го ми наа со
не за бо рав но дру же ње и про ше тки и ка -
пе ње, но и со му зи ка и пес на, а не изо -
ста на и за ед нич ко то оро.

Д.С. 

Пен зи о нер ски хе пе нинг во До јран

ВО КЛУ БОТ ВО АЕ РО ДРОМ
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