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Дра ги Ар ги ров ски 

Евро па ста рее, а во неа и Ре пуб -
ли ка Ма ке до ни ја, ко ја со 16,5 от сто
по во зрас ни лу ѓе над 60 го ди ни ве ќе
ста на член ка на „Европ ски от клуб на
ста ри“. Нај го лем про цент ста ро на се -
ле ние има во пе ла го ни ски от ре ги он и
тој из не су ва 20,8 про цен ти. Во од нос
на жи вот ни от век кај нас про сек е 66
го ди ни, ка ко и во Бу га ри ја, во Ср би ја
и Цр на Го ра 65, во Ал ба ни ја 64 и во
Гр ци ја 72 го ди ни.

Но ви те со стој би ба ра ат по го ле мо
раз би ра ње и со од ве тен трет ман кон
во зрас на та по пу ла ци ја и ста ре е ње то.
Ка ко пос ле ди ца на тоа во си те зем ји на
Евро па на ре ша ва ње то на проб ле ми -
те на пен зи о нер ска та по пу ла ци ја & се
да ва с*по го ле мо зна че ње, а Европ ска -
та Уни ја не слу чај но ја прог ла си 2012
за 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.

ДА СЕ КО РИ СТИ МУ ДРО СТА 

Во соз да ва ње со ли дар ност на ге -
не ра ци и те по себ но тре ба да се це нат
искус тво то и му дро ста на во зрас ни те,
на ве те ра ни те на тру дот. От ту ка и стра -
те ги ја та на Со ју зот на здру же ни ја та на
пен зи о не ри те на Ма ке до ни ја е на со -
че на кон актив но и здра во ста ре е ње
на по во зрас но то на се ле ние во на ша -
та зем ја и соз да ва ње со од вет ни ус ло -
ви за до сто инс твен жи вот и за шти та
за по до бру ва ње на ква ли те тот на жи -
во тот. За таа цел се ор га ни зи ра ат мно -
гу пик ник сред би, ек скур зии, кул тур -
ни и спорт ски ма ни фе ста ции и дру же -
ња. Бит но е и на сто ју ва ње то за зго ле -
му ва ње на по чит та кон ста ри те лу ѓе,
за за шти та и уна пре ду ва ње на нив ни -
те пра ва со до не су ва ње за кон за пен -
зи о нер ско ор га ни зи ра ње, за по до бру -
ва ње то на со ра бо тка та со вла ди ни и
ло кал ни ин сти ту ции за ре ша ва ње на
проб ле ми те на ста ри те ли ца, пот тик -
ну ва ње ме ѓу оп штин ска со ра бо тка за
из град ба на пен зи о нер ски и стар ски
до мо ви, днев ни цен три и слич но. За -
тоа мо ра да се из диг не јав на та свест
за пра ва та на овие ли ца, за нив на гри -
жа и по мош, за до сто инс твен жи вот во
ста ро ста, за нив но вклу чу ва ње во до -
не су ва ње од лу ки, осо бе но за пра ша -

ња што ди рект но се од не су ва ат за нив.
Со по ве ќе ино ва ции во на ше то дејс -

тву ва ње на овој план се соз да де но ва
ат мо сфе ра за ре ша ва ње дел од проб -
ле ми те на пен зи о не ри те во ду хот на
европ ски те стан дар ди, се по до бри и за -
ем на та по чит ме ѓу ге не ра ци и те и се зго -
ле ми ја актив но сти те за ис пол нет жи вот
во тре та та до ба. При тоа с* по ве ќе се
истак ну ва ат бе не фи ци и те од актив но -
то ста ре е ње врз ду хов но то и пси хо фи -
зич ко то здрав је на ста ри те, а актив но -
то ста ре е ње ста ну ва пре су ден фа ктор
и за одр жу ва ње на со ли дар но ста. Се
на сто ју ва мла ди те да ја сфа тат по тре ба -
та во нив но вре ме да гра дат мо дер ни
пен зи о нер ски и стар ски до мо ви, за ко -
га тие ќе оста рат да има ат обез бе де но

со вре ме ни на ци о нал ни сме сту вач ки
ка па ци те ти, кои во мо мен тов мно гу не -
до сти га ат. Исто та ка, се на сто ју ва да се
ос тва ру ва на пре док во имп ле мен та ци -
ја та на На ци о нал на та стра те ги ја за ста -
ри ли ца до 2020 го ди на, за што Вла да -
та на РМ фор ми ра На ци о нал но ко ор -
ди на тив но те ло за под го то вка на де та -
лен ак ци ски план. Спо ред неа, по крај
ре кон струк ци ја и про ши ру ва ње на по -
стој ни те сме сту вач ки ка па ци те ти е по -
треб на из град ба на но ви, со што ќе се
зго ле ми бро јот на лег ла за сме сту ва ње
но ви ко рис ни ци. Се раз би ра де ка за
ова е по треб но за ед нич ко дејс тву ва ње
на си те фа кто ри, ка ко и за јак на та со ра -
бо тка за ре а ли за ци ја на за ед нич ки про -
е кти на асо ци ја ци и те на ста ри ли ца на

на ци о нал но и европ ско ни во. 

ЕК СКУР ЗИИ ВО ТА ТКО ВИ НА ТА 
И ВО СТРАНС ТВО

Се сог ле ду ва и по тре ба та од на та -
мош но про ши ру ва ње на цен три за дне -
вен пре стој, за отво ра ње ин фор ма тив -
ни би роа за ста ри ли ца за бесп лат ни ин -
фор ма ции и со ве ти, но и да се из диг не
све ста за за шти та на ста ри ли ца во се -
меј ни до маш ни ус ло ви за да се над ми -
не чув ство то на оса ме ност, изо ла ци ја
и де пре си ја. 

Мо би ли за тор ско то вклу чу ва ње на
СЗПМ во европ ска та го ди на на актив -
но ста ре е ње се по твр ду ва и со по да то -
кот де ка го ди на ва на пик ник-сред би те,

на спорт ски те нат пре ва ри и на ре ви и -
те учес тву ваа ни по мал ку ни по ве ќе ту -
ку вкуп но 250.000 пен зи о не ри, што е
за се ка ков рес пект. Мно гу ма сов ни пик -
ник-сред би се одр жаа во Лес но во со
око лу 10.000 при сут ни, во До јран и Ора -
о ви ца кај Ра до виш со по 5.000, во Пан -
те леј кај Ко ча ни и во Еле нац кај Ма ке -
дон ска Ка ме ни ца по над 2.000 пен зи -
о не ри и гра ѓа ни итн. На ек скур зи и те во
та тко ви на та и во странс тво учес тву ва -
ле око лу 100.000 чле на. Се ка ко сред -
би те на зе ле но и па ту ва ња та низ Ма ке -
до ни ја и неј зи но то откри ва ње за пен -
зи о не ри те се кој пат се не по втор ли во до -
жи ву ва ње. Се по ка жа де ка Ма ке до ни -
ја е чу дес на зем ја, со пре крас ни уба ви -
ни, но и со мно гу актив ни пен зи о нер ки
и пен зи о не ри. 

На 17-ти те оп штин ски, ре ги о нал ни
и ре пуб лич ки пен зи о нер ски спорт ски
нат пре ва ри го ди на ва учес тву ваа око -
лу 25.000 пен зи о не ри, а на ре ги о нал -
ни те и на Ре пуб лич ка та ре ви ја на пес -
ни, му зи ка и игри по по вод де се тго диш -
ни от ју би леј, око лу 5.000 на ши чле на.
По себ но за до волс тво на си те им прет -

ста ву ва са мо то учес тво на овие зна чај -
ни пен зи о нер ски ма ни фе ста ции, а при -
тоа по себ на вред ност се до би ва со ква -
ли тет ни от акти вен жи вот и актив но то
ста ре е ње, а ин те ле кту ал но и фи зич ки
актив ни пен зи о не ри има ат по долг, по -
раз но ви ден и по ква ли те тен жи вот и во
тре та та до ба. Од овие при ме ри мо же
да се кон ста ти ра де ка иа ко Ре пуб ли ка
Ма ке до ни ја не е член ка на Европ ска -
та Уни ја, има тра ди ци о нал но и с*по за -
бе ле жи тел но актив но ста ре е ње, за што
и Евро па мо же да учи од нас.

За од бе ле жу ва ње е и тоа де ка во
2012 го ди на здру же ни ја та на пен зи о -
не ри те во на ша та зем ја зна чи тел но ја
зго ле ми ја ху ма ни тар на та по мош од де -
лу вај ќи на мен ски средс тва за ед но крат -
на по мош на бол ни пен зи о не ри, а се
на сто ју ва да се под го тви и со ци јал на
еви ден ци ја, од нос но по пис на ста ри ли -
ца што има ат по тре ба за ме ди цин ска
по мош и на ба вка на ле ко ви и слич но.

Се то ова е имп ле мен ти ра но и се
истак на и во про е ктот за спо кој на ста -
рост до 2020 го ди на под мо то то „Европ -
ска Уни ја - при ја тел на ста ри те“.

Актив но сти те за актив но ста ре е ње
тре ба ин тен зив но да про дол жат и во ид -
ни те вре ми ња за до бро со стој ба на си -
те пен зи о не ри и ста ри лу ѓе кај нас и во
све тот. 

Го ди на ва на 
пик ник-сред би те, 

на спорт ски те нат пре ва ри 
и на ре ви и те учес тву ва ле, 

ни по мал ку ни по ве ќе, 
вкуп но 

250.000 пен зи о не ри 

Нај го лем про цент ста ро 
на се ле ние има во 

пе ла го ни ски от ре ги он 
и тој из не су ва 
20,8 про цен ти

AКТИВ НО СТА РЕ Е ЊЕ ЗА ПО КВА ЛИ ТЕ ТЕН ЖИ ВОТ

Евро па мо же да учи од нас

За пензионерите се ор га ни зи ра ат мно гу пик ник сред би, ек скур зии, кул тур ни и спорт ски ма ни фе ста ции и дру же ња



ле ко ви те и мер ка та си те пен зи о не ри
што има ат пен зи ја по ни ска од про сеч -
на та од на ред на та го ди на да мо -
жат бесп лат но да се ле ку ва ат во бол -
ни ци те во зем ја ва.

ЧЕ СТИ СРЕД БИ

- Ако се со бе рат си те овие мер ки,
ќе по ка жат де ка Вла да та во ди по себ -
на гри жа за по во зрас ни те и за оние
што низ ра бот ни от век зас лу жи ле се -
га да има ат по мал ку гри жи и на нај до -
бар на чин да ги ко ри стат пен зи и те.
Сред би те со пен зи о не ри те се исто ка -
ко и сред би те со зем јо дел ци те, со биз -
нис ме ни те... Тоа е на чин на ра бо та на
оваа вла да, што ја пра ви раз лич на од
по ра неш ни те. Ние оста ну ва ме по сто -
ја но отво ре ни кон си те, и ко га мо же -
ме да им до не се ме до бри ве сти и ко -
га тре ба да ги пра ша ме не што ка ко
тре ба да на пра ви ме да ни да дат со -
вет. Се ко гаш ко га не што е те шко и не
мо же ме да го ос тва ри ме мо ра ме да
се ви ди ме со лу ѓе то, да се об јас ни ме,
да по раз го ва ра ме, за да не ма не до -
раз би ра ња. Лу ѓе то тре ба да зна ат што

пра ви ме. Тоа е наш на чин на ра бо та
- ре че ви це пре ми е рот Ста вре ски. 

При тоа тој до да де де ка од пен зи о -
не ри те до би ва ат и со ве ти, оти со нив
спо де лу ва ат и одре де ни раз мис лу ва -
ња ка ко да се спро ве дат одре де ни
мер ки.

- Еве, на при мер, за пос лед на та
мер ка за зго ле му ва ње на пен зи и те
раз го ва ра ме и ќе раз го ва ра ме за тоа
ка ко да се спро ве де таа мер ка, да ли
да оди ме про цен ту ал но со пет те про -
цен ти кај си те или, пак, рас пре дел ба -
та на средс тва та да би де во ап со лу тен
из нос. Ка ко ќе би де, ќе за ви си од тие
раз го во ри - ре че ви це пре ми е рот.

За тоа, спо ред не го, не ма ни што не -
во о би ча е но во че сти те сред би и раз -
го во ри со пен зи о не ри те. Та кви сред -
би ќе има и во ид ни на. 

На сред ба та беа из не се ни по зи -
тив ни оце ни за ор га ни за ци ја та, ква -
ли те тот и ма сов но ста на 17-те Ре пуб -
лич ки пен зи о нер ски спорт ски нат пре -
ва ри и на Ре пуб лич ка та ре ви ја на пес -
ни, му зи ка и игри, што се одр жаа во
Скоп је, под по кро ви телс тво на Вла да -
та на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја.

Ка ли на С. Ан до но ва

Де ле га ци ја на ра ко водс тво то на
СЗПМ на 26 сеп тем ври во Вла да та на
Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја има ше сред -
ба со пре ми е рот Ни ко ла Гру ев ски, ви -
це пре ми е рот и ми ни стер за фи нан сии
Зо ран Ста вре ски и ми ни сте рот за труд
и со ци јал на по ли ти ка Спи ро Ри стов -
ски. На сред ба та офи ци јал но бе ше со -
оп ште на од лу ка та на Вла да та за по ка -
чу ва ње на пен зи и те од 7 от сто од 1
март 2013 го ди на.

- По ка чу ва ње то од 5 от сто е вкал -
ку ли ра но во прес ме тки те на бу џе тот
за 2013 го ди на. Ние и по крај те шки те
ус ло ви во кои се на о ѓа ат европ ска та
и ма ке дон ска та еко но ми ја и мно гу -
број ни те пре диз ви ци, им го имав ме
ве те но ова на пен зи о не ри те и оста ну -
ва ме на ве ту ва ње то. Освен тие пет
про цен ти, ќе има и ин де кса ци ја во за -
вис ност од дви же ње то на тро шо ци те
за жи вот и пла ти те, ко ја ќе би де не ка -
де око лу два про цен ти за на ред на та
го ди на, та ка што ку му ла тив но по ка чу -
ва ње то ќе би де око лу се дум про цен ти
- ре че Ста вре ски.

РЕ А ЛИ ЗИ РА НИ ВЕ ТУ ВА ЊА

Тој истак на де ка Вла да та и на та му
ќе го ре а ли зи ра и ве ту ва ње то пен зи -
и те да се исп ла ќа ат во пр ва та не де ла
од ме се цот.

- Ние сме за до вол ни од оваа од лу -
ка на Вла да та за зго ле му ва ње на пен -
зи и те на пен зи о не ри те. Ова ќе би де
поз дра ве но од си те пен зи о не ри би деј -
ќи зна е ме ка ква е еко ном ска та кри -
за во Евро па, ин де кса ци ја та во мно -
гу зем ји е уки на та, не ка де пен зи и те се
на ма ле ни, а ние ре дов но ги зе ма ме
пен зи и те во пр ва та не де ла од ме се -
цот. Со ова зго ле му ва ње ќе се при до -
не се на не кој на чин да се уб ла жи си -
ро ма шти ја та што ја но си се ко ја кри за

во еко но ми ја та - истак на Дра ги Ар ги -
ров ски, пре тсе да те лот на СЗПМ.

За ви це пре ми е рот и ми ни стер за
фи нан сии Зо ран Ста вре ски зго ле му -
ва ње то на пен зи и те е ос тва ру ва ње на
ве ту ва ње то на Вла да та и до каз де ка
оваа вла да по сто ја но во ди гри жа за
пен зи о не ри те и за по до бру ва ње на
нив ни от стан дард. 

- Мно гу е зна чај но пен зи и те да им
стиг нат на сме тка во пр ва та не де ла од
ме се цот. Зна е ме де ка се ко гаш пен зи -
и те не се до вол ни, но важ но е пен зи -
о не ри те и нив ни те се мејс тва да зна -
ат де ка ќе ги до би јат на вре ме, за да
си ги исп ла ни ра ат до маш ни те бу џе ти.
Та ка бе ше до се га, та ка ќе би де и во
ид ни на. И по крај си те проб ле ми и иску -
ше ни ја, пен зи и те се наш при о ри тет и
ќе би дат исп ла ќа ни ка ко што сме ве -
ти ле - ре че Ста вре ски.

Ви це пре ми е рот по тсе ти и на не -
кол ку дру ги мер ки со кои Вла да та го
под др жу ва стан дар дот на пен зи о не -
ри те, ка ко не о дам на со оп ште на та мер -
ка и во са бо та пен зи о не ри те бесп лат -
но да го ко ри стат јав ни от град ски пре -
воз, по тоа на ма лу ва ње то на це ни те наПе ро Ми лен ко ски

Во оваа 2012 го ди на, прог ла се -
на од ЕУ за го ди на на актив но ста ре -
е ње и на ме ѓу ге не ра ци ска та со ра -
бо тка и со ли дар ност, спорт ски от ле -
то пис на Кру ше во го збо га ту ва ед на
при јат на гле тка. 

Во спорт ска та са ла на гра дот под
Ко ри ја та, три па ти не дел но, гру па од
пет на е се ти на мом чи ња про ник ну -
ва во тај ни те на ко шар кар ска та игра.
Под буд но то око на еден од ма ке дон -
ски те ко шар кар ски асо ви, Сте ри ја
Ан до нов ски-Ду ли, де нес пен зи о нер,
тие дис цип ли ни ра но нав ле гу ва ат во
ма ги ја та на од бра на та и на па дот,
учеј ќи ка ко во нив ни те ра це топ ка -
та да би де пос луш на, со крај на цел
да се по го ди про тив нич ки от кош. Па -
тот до ус пе хот е те жок, но љу бо вта кон
оваа игра ќе да де плод. Тоа го зна ат
и овие мом чи ња, ро де ни во 1996,
1997 и 1998 го ди на. Тоа го знае и
нив ни от тре нер, кој со за нес н* по -
тсе ту ва на сво и те по че то ци.

- Ко га тр ча ат по ба ске тот, ка ко да
се гле дам са ми от се бе си. Да, и јас на
нив ни го ди ни, во 1961 го ди на, ста -
нав член на еки па та на Ра бот нич ки.
Ми се чи ни ка ко да ги гле дам Бо цев -
ски, Кња зев, бра ќа та Лу ков ски и дру -
ги те ко шар ка ри. На ме сто то ка де што

се га се на о ѓам јас, бе ше не по втор -
ли ви от екс перт, вре ден, но и строг
учи тел Ла зар Ле чиќ. На ко шар ка та &
да дов с*, таа ми вра ти со нај го ле ма -
та на гра да - го ос мис ли мо јот жи вот,
ми овоз мо жи ка ко играч во Ра бот -
нич ки, но и во А и Б-ре пре зен та ци ја -
та на по ра неш на Ју гос ла ви ја, да по -
стиг ну вам ре зул та ти за па ме те ње -
се се ќа ва овој ве ли кан на ма ке дон -
ска та ко шар кар ска шко ла, ко го вер -
ни те на ви ва чи го на гра ду ваа за вол -
шепс тва та под ко ше ви те до 1975 го -
ди на, де нес учи тел-пен зи о нер.

И та ка, до де ка мом чи ња та ги учат
фи не си те на ко шар ка та, на ши от со -
го вор ник ни откри ва де ка не жа ли
ни труд ни вре ме, со жел ба да соз да -
де еки па што еден ден на гра ѓа ни те
на нај ви со ки от град на Бал ка нот ќе
им овоз мо жи да сле дат ква ли тет ни
нат пре ва ри. Тој упор но ве ру ва во
тоа. Ве ру ва за што сво и те тре нер ски
спо соб но сти ги по твр дил ка ко се ле -
ктор на жен ска та и ма шка та ре пре -
зен та ци ја на Ма ке до ни ја и ка ко учи -
тел на мно гу еки пи од на ша та зем ја
и од странс тво. Не го ва та вер ба и оп -
ти ми зам ги мо ти ви ра ат, а без ре зерв -
на та под др шка на ло кал на та са мо у -
пра ва, ко ја не му и на не го ви от по -
мош ник, мла ди от спорт ски ра бот ник
Со те Нај до ски, им обез бе ду ва до бри

ус ло ви за ра бо та. Во тоа н* уве ру ва
Ни ко ла Јо ва нов ски, пре тсе да вач на
со ве тот на оп шти на та Кру ше во.

- Ние ка ко оп шти на во ди ме по -
сто ја на гри жа за спор тот, но и за на -
ши те пен зи о не ри. Ини ци ја ти ва та за
мла дин ска ко шар кар ска шко ла ја
при фа тив ме со за до волс тво. Ја от -
ста пив ме са ла та на бесп лат но ко ри -
сте ње, а по ма га ме и фи нан си ски за
да мо жат мом чи ња та да се сре ќа ва -
ат со свои врс ни ци од дру ги ме ста.
На сто ју ва ме да соз да де ме ус ло ви
по ве ќе спорт ски еки пи да до а ѓа ат
кај нас на под го то вки. Та ка ќе се раз -
ви ва спорт ски от ту ри зам ка ко перс -
пе кти ва на на ши от град - ве ли Јо ва -
нов ски.

Не го ви те збо ро ви се преп ле ту -
ва ат со оде кот на ба ске тот. На ли ца -
та на мом чи ња та-ид ни ко шар ка ри -
пот, на ли це то на Ан до нов ски, на овој
акти вен пен зи о нер-тре нер - нас ме -
вка. Бе не фи ци ја та е на две те стра -
ни. Тре не рот актив но ста рее пре то -
чу вај ќи им ги сво е то искус тво и зна -
е ње на ге не ра ци и те што до а ѓа ат. На -
ви сти на гле тка за вос хит: ма ги ја та
на ко шар ка та ги збли жу ва ге не ра -
ци и те. Ова е уште еден при мер де ка
не са мо што Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја
е во Евро па ту ку де ка ние и европ -
ски се од не су ва ме.
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Мен до Ди мов ски

Здру же ни е то на во е ни те пен зи о -
не ри оваа го ди на ја поч на со го ле ми
ам би ции во ис пол ну ва ње то на про -
грам ски те актив но сти. Да ли до се га
пла нот се ос тва ру ва и во кои об ла сти
здру же ни е то по стиг на по за бе ле жи -
тел ни ус пе си?

- Во по че то кот на го ди на та со бра -
ни е то на ЗВП усвои про гра ма за ра -
бо та со кон крет ни актив но сти и со др -
жи ни, а во из врш ни от од бор и дру ги -
те ор га ни и те ла беа вклу че ни но ви
чле но ви. Спо јот на дол го го диш но то
искус тво на по ста ри те акти ви сти со
ен ту зи јаз мот на но ви те чле но ви, вер -
ба та во се бе и во членс тво то, а пред
с*упор но ста во из на о ѓа ње то но ви со -
др жи ни и фор ми за дејс тву ва ње, ка -
ко и но си те ли и из вр ши те ли на за да -
чи те, да доа плод. По ра ди тоа сло бод -
но мо же да се ка же де ка ам би ци и те
со кои ја поч нав ме го ди на та се ос тва -
ру ва ат, а по не кои со др жи ни и го над -
ми ну ва ат оче ку ва но то.

Зна чи тел ни ус пе си здру же ни е то
по стиг на во до гра ду ва ње то на стру -
кту ра та, со фор ми ра ње то Актив на
пен зи о нер ки, со изра бо тка на кон -
крет ни пра вил ни ци за ра бо та на ко -
ми си и те и дру ги актив но сти. Во си те
об ла сти се вклу че ни зна чи тел но по -
го лем број чле но ви, а ус пе си те се
вид ли ви. Еве, на при мер, здру же ни -
е то до се га на Ре ги о нал ни те пен зи о -
нер ски спорт ски нат пре ва ри учес -
тву ва ло са мо со ма шка еки па за шах,
а оваа го ди на учес тву ва ше во шест
дис цип ли ни со шест ма шки и три
жен ски еки пи и по стиг на за бе ле жи -
тел ни ре зул та ти.

Си те актив но сти за нас се зна чај -
ни, ме ѓу тоа во не кои об ла сти по стиг -
нав ме по за бе ле жи тел ни ус пе си. Та -
ка, во кул тур но-за бав ни те деј но сти
има ме по стиг на то нај до бри ус пе си.
Прв пат ЗВП со ко лаж на на род ни пес -
ни и игри на ста пи на Ре ги о нал ни те ре -
вии на пес ни, му зи ка и игри што се
одр жаа во Ку ма но во и ги освои сим -
па ти и те на учес ни ци те и на пуб ли ка -
та, а ква ли тет ни от на стап бе ше по твр -
ден и со из бо рот за учес тво на Ре пуб -
лич ка та ју би леј на ре ви ја, на ко ја, исто
та ка, на ша та фолк лор на сек ци ја мно -

гу ус пеш но го прет ста ви здру же ни е -
то. Со овие актив но сти на спорт ско-
ре кре а ти вен и кул тур но-за ба вен план
ги раз бив ме по стој ни от пе си ми зам и
убе ду ва ње де ка членс тво то на ЗВП е
во по од ми на ти го ди ни и не е тол ку за -
ин те ре си ра но за спор тот и фолк ло рот.
Има уште зна чај ни актив но сти, ка ко
што се ек скур зи и те, ор га ни зи ра ње ху -
ма ни тар ни ак ции и по мош на бол ни,
оса ме ни и из не мо ште ни чле но ви,
афир ми ра ње на здру же ни е то во јав -
но ста и пре зе ма ње мер ки за вкло пу -
ва ње во нај а ве ни те за кон ски ре ше -
ни ја за пен зи о нер ско ор га ни зи ра ње
и дру ги актив но сти што глав но пре ку
це ла та го ди на се од ви ва ат во зна кот
на од бе ле жу ва ње то на 20-го диш ни от
ју би леј на здру же ни е то.

Ва ше то здру же ние до би мош не
од го вор на и зна чај на за да ча во вр -
ска со одр жу ва ње то на Ре пуб лич ка та
ре ви ја на пес ни, му зи ка и игри. За што
ста ну ва збор и кол ку ја оправ да вте до -
вер ба та на со ју зот? 

- Бла го да ре ние на по ка жа ни те ре -
зул та ти, а имај ќи ја пред вид спо соб -
но ста за ор га ни за ци ја и од го вор но из -
вр шу ва ње на за да чи те од стра на на
во е ни те пен зи о не ри, СЗПМ, од нос но
пре тсе да те лот Дра ги Ар ги ров ски на
ЗВП му ја до ве ри ор га ни за ци ја та око -
лу при фа ќа ње то на учес ни ци те, го сти -
те и пуб ли ка та, нив но то раз ме сту ва -

ње во са ла та и це ло куп на та гри жа за
без бед но и ор га ни зи ра но ре а ли зи ра -
ње на Ре пуб лич ка та ре ви ја на пес ни,
му зи ка и игри по по вод 10-го диш ни -
от ју би леј за ед но со пен зи о не ри од Со -
ју зот на здру же ни ја та на гра дот Скоп -
је. За да ча та ја из вр шив ме ус пеш но. 

На 10 де кем ври ќе го прос ла ву ва -
те 20-го диш ни от ју би леј на здру же ни -
е то. Со ка кви актив но сти ќе го од бе -
ле жи те овој зна ча ен да тум?

- За од бе ле жу ва ње на овој иск лу -
чи тел но зна ча ен на стан фор ми рав ме
ор га ни за ци ски од бор, кој изра бо ти
про гра ма на си те актив но сти и ан га -
жи ра ња на членс тво то. По тој по вод,
ЗВП ќе из да де мо но гра фи ја, ко ја ќе
оста ви тра ен бе лег во раз во јот на ЗВП.
Мо но гра фи ја та е под го тве на за пе ча -
те ње, а про мо ци ја та ќе се из вр ши на
10 де кем ври, Де нот на здру же ни е то.
Пла ни ра на е и све че на сед ни ца на
ко ја ќе би дат по ка не ти истак на ти го -
сти од од бра на та и без бед но ста, од
СЗПМ и град ски от со јуз на ЗП, ка ко и
прет став ни ци на по ве ќе здру же ни ја
од гра дот и ре пуб ли ка та, со кои ЗВП
има со ра бо тка, а на зас луж ни акти ви -
сти, по е дин ци и ин сти ту ции ќе им би -
дат до де ле ни со од вет ни приз на ни ја.

Кол ку сте по све те ни на ра бо та та
во из вр шу ва ње то на функ ци ја та се -
кре тар на здру же ни е то и да ли ви оста -
ну ва вре ме за дру ги ра бо ти?

- Оваа функ ци ја, ако мо же та ка да
се на ре че, ја при фа тив ка ко пре диз -
вик све сен за обе мот на ра бо та та и
за оче ку ва ње то ре зул та ти од ме не, ка -
ко и по ра ди со ста вот и искус тво то на
поб ли ски те со ра бот ни ци. Огром но е
за до волс тво то и по себ но е чув ство то
ко га со сво ја та ра бо та при до не су ваш
и дру ги те да би дат среќ ни и за до вол -
ни, по ста ри те ко ле ги и нив ни те се мејс -
тва, ме ѓу кои има бол ни, оса ме ни и
из не мо ште ни. Или од еден пе си ми -
зам кај лу ѓе то да раз ви еш ре а лен оп -
ти ми зам и уве ру ва ње де ка не се не -
моќ ни и не ко рис ни и де ка не се за бо -
ра ве ни и на пу ште ни. Си гур но е де ка
тоа мое ан га жи ра ње ми од зе ма дел
од вре ме то што тре ба да им го по све -
там на вну чи ња та и на се мејс тво то во
це ли на, но се тру дам да го на до ме стам
со отка жу ва ње од не кои дру ги не бит -
ни лич ни на ви ки и актив но сти.

Мно гу е зна чај но 
пен зи и те да се исп ла ќа ат

во пр ва та не де ла 
од ме се цот за да се 

пла ни ра ат до маш ни те
бу џе ти

РАЗГОВОР СО ЕФТИМ МИШОВСКИ, 
СЕКРЕТАР НА ЗДРУЖЕНИЕТО НА ВОЕНИТЕ ПЕНЗИОНЕРИ НА РМ

Зго ле ме но то ан га жи ра ње 
да ва ре зул та ти

ЗА ПИС ЗА ЕД НО МЕ ЃУ ГЕ НЕ РА ЦИ СКО СПОРТ СКО ДРУ ЖЕ ЊЕ ВО КРУ ШЕ ВО

Ка ли на С. Ан до но ва 

Из врш ни от од бор на СЗПМ на 27
сеп тем ври ја одр жа 14. сед ни ца, на
ко ја по себ но беа да де ни оце ни за мно -
гу број ни те зна чај ни и ус пеш ни актив -
но сти по по вод 20 сеп тем ври, Де нот
на пен зи о не ри те на Ма ке до ни ја. Сеп -
тем ври ски те актив но сти ги над ми наа
оче ку ва ња та, истак на при отво ра ње -
то на сед ни ца та пре тсе да те лот Дра ги
Ар ги ров ски, ар гу мен ти рај ќи ги ма сов -
но ста и ква ли те тот на ре ги о нал ни те
ре вии на пес ни, му зи ка и игри во Ко -
ча ни и во Би то ла, на сред би те во Лес -
но во и во Ки че во, на ју би леј на та све -
че ност во Ве лес и на кул тур на та ма ни -
фе ста ци ја во Ка ва дар ци, на про мо ци -
ја та на мо но гра фи ја во Охрид итн. Се -

ка ко, ка ко што по тсе ти Ар ги ров ски, во
фо ку сот беа и две те ма ни фе ста ции што
ги ор га ни зи ра СЗПМ: 17. Ре пуб лич ки
пен зи о нер ски спорт ски нат пре ва ри,
кои прв пат се одр жаа во Скоп је, и Ре -
пуб лич ка та ре ви ја на пес ни, му зи ка и

игри по по вод де се тго диш ни от ју би леј
на ре ви и те.

НАЈ МА СОВ НИ ИГРИ ДО СЕ ГА

Ре пуб лич ки те пен зи о нер ски спорт -
ски нат пре ва ри се одр жаа во комп ле -
ксот на хо те лот „Њу стар“ во Скоп је под
по кро ви телс тво на пре тсе да те лот на
Вла да та на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја, Ни -
ко ла Гру ев ски, кој во све че но то обра -
ќа ње истак на де ка пен зи о не ри те зас -
лу жу ва ат по чит и под др шка. На све че -
на та це ре мо ни ја обра ќа ња имаа и ми -
ни сте рот за труд и со ци јал на по ли ти -
ка, Спи ро Ри стов ски; пре тсе да те лот на
СЗПМ, Дра ги Ар ги ров ски; гра до на чал -
ни кот на оп шти на та Ѓор че Пе тров, Со -
кол Ми тров ски; и пре тсе да те лот на ЗП

Ѓор че Пе тров, Ме то ди ја Но вков ски, до -
ма ќи ни на игри те.

Оваа зна чај на спорт ска ма ни фе -
ста ци ја, на ко ја при сус тву ваа и се дру -
жеа над 1.150 нат пре ва ру ва чи и го -
сти, чле но ви те на ИО на СЗПМ ед ног -
лас но ја оце ни ја ка ко ед на од нај ус -
пеш ни те до се га, ка ко по ор га ни за ци -
ја та та ка и по ма сов но ста. 

Ре пуб лич ка та ре ви ја на пес ни, му -
зи ка и игри што се одр жа по по вод 10-
от ју би леј на игри те ја ис пол ни Уни вер -
зал на са ла во Скоп је ка ко ни ту еден кон -
церт или кул тур на ма ни фе ста ци ја што
се одр жа ле во пос лед но вре ме во овој
об јект. Пред 1.500 при сут ни на отво ра -
ње то на ма ни фе ста ци ја та го во реа по -
кро ви те ли те на ре ви ја та, ми ни стер ка -
та за кул ту ра Ели за бе та Кан че ска-Ми -

лев ска и пре тсе да те лот на ЗЕЛС и гра -
до на чал ник на Скоп је, Ко це Тра ја нов -
ски, и пре тсе да те лот на СЗПМ, Дра ги
Ар ги ров ски. Во мош не ква ли тет на та
про гра ма учес тву ваа 37 здру же ни ја на
пен зи о не ри, кои го да доа сво јот ма кси -
мум во пре зен ти ра ни от на стап за да се
прет ста ват во нај до бро свет ло. 

СЕ МИ НАР ЗА ДО ПИС НИ ЦИ ТЕ

За оваа пен зи о нер ска ма ни фе ста -
ци ја, на сед ни ца та на ИО на СЗПМ, се
кон ста ти ра де ка оваа ре ви ја по сво јот
ква ли тет и ма сов ност бе ше над си те оче -
ку ва ња, ка ко не што нај до бро што е ос -
тва ре но до се га. Та ква оце на да доа и си -
те зна чај ни ме ди у ми во на ша та зем ја.

На сед ни ца та пот пре тсе да те лот на

ИО на СЗПМ, Методија Тошевски ги
из ве сти при сут ни те де ка СЗПМ се одз -
ва на јав ни от по вик на Вла да та за учес -
тво на гра ѓан ски от се ктор во под го тву -
ва ње на про гра ма та на Вла да та за
2013 го ди на. Во ап ли ка ци ја та има пра -
ша ња и пред ло зи за кои со ју зот се за -
ла га ве ќе по дол го вре ме, а чие при -
фа ќа ње и имп ле мен ти ра ње во про -
гра ма та на Вла да та ќе ре зул ти ра ат за
по до бар и по ква ли те тен жи вот на пен -
зи о не ри те од по ве ќе ас пе кти. 

На сед ни ца та со ак ла ма ци ја ед -
ног лас но за член на управ ни от од бор
на Фон дот на пен зи ско то и ин ва лид -
ско то оси гу ру ва ње на Ма ке до ни ја бе -
ше пред ло жен пре тсе да те лот на СЗПМ
Дра ги Ар ги ров ски.

Чле но ви те на ИО беа из ве сте ни

де ка на 1 октом ври 2012 го ди на на
Фе сти ва лот „3ŽD“ во Љуб ља на, Сло ве -
ни ја ќе го сту ва ЗП Ко ча ни, а во дач на
ма ке дон ска та де ле га ци ја ќе би де Ѓор -
ги Се ра фи мов, член на ИО и пре тсе -
да тел на ЗП Ко чи ни. 

На дне вен ред на сед ни ца та бе ше
и ин фор ма ци ја та за под го то вка на со -
ста нок со си те до пис ни ци по по вод 50-
от број на вес ни кот „Пен зи о нер плус“,
на кој ќе се одр жи и мал се ми нар со
си те ре дов ни до пис ни ци. На сед ни ца -
та се до не се од лу ка Ко ми си ја та за
здрав ство и со ци јал на по ли ти ка на
СЗПМ да под го тви ин фор ма ци ја за со -
стој ба та во пен зи о нер ски те до мо ви
во Ма ке до ни ја со кои сто па ни су ва ат
здру же ни ја та на пен зи о не ри те-член -
ки на СЗПМ.   

Ре пуб лич ки те пен зи о нер ски
спорт ски нат пре ва ри и Ре -

пуб лич ка та ре ви ја на пес ни,
му зи ка и игри ед ног лас но се
оце не ти ка ко нај ма сов ни и
нај ус пеш ни од си те до се га
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ле ко ви те и мер ка та си те пен зи о не ри
што има ат пен зи ја по ни ска од про сеч -
на та од на ред на та го ди на да мо -
жат бесп лат но да се ле ку ва ат во бол -
ни ци те во зем ја ва.

ЧЕ СТИ СРЕД БИ

- Ако се со бе рат си те овие мер ки,
ќе по ка жат де ка Вла да та во ди по себ -
на гри жа за по во зрас ни те и за оние
што низ ра бот ни от век зас лу жи ле се -
га да има ат по мал ку гри жи и на нај до -
бар на чин да ги ко ри стат пен зи и те.
Сред би те со пен зи о не ри те се исто ка -
ко и сред би те со зем јо дел ци те, со биз -
нис ме ни те... Тоа е на чин на ра бо та на
оваа вла да, што ја пра ви раз лич на од
по ра неш ни те. Ние оста ну ва ме по сто -
ја но отво ре ни кон си те, и ко га мо же -
ме да им до не се ме до бри ве сти и ко -
га тре ба да ги пра ша ме не што ка ко
тре ба да на пра ви ме да ни да дат со -
вет. Се ко гаш ко га не што е те шко и не
мо же ме да го ос тва ри ме мо ра ме да
се ви ди ме со лу ѓе то, да се об јас ни ме,
да по раз го ва ра ме, за да не ма не до -
раз би ра ња. Лу ѓе то тре ба да зна ат што

пра ви ме. Тоа е наш на чин на ра бо та
- ре че ви це пре ми е рот Ста вре ски. 

При тоа тој до да де де ка од пен зи о -
не ри те до би ва ат и со ве ти, оти со нив
спо де лу ва ат и одре де ни раз мис лу ва -
ња ка ко да се спро ве дат одре де ни
мер ки.

- Еве, на при мер, за пос лед на та
мер ка за зго ле му ва ње на пен зи и те
раз го ва ра ме и ќе раз го ва ра ме за тоа
ка ко да се спро ве де таа мер ка, да ли
да оди ме про цен ту ал но со пет те про -
цен ти кај си те или, пак, рас пре дел ба -
та на средс тва та да би де во ап со лу тен
из нос. Ка ко ќе би де, ќе за ви си од тие
раз го во ри - ре че ви це пре ми е рот.

За тоа, спо ред не го, не ма ни што не -
во о би ча е но во че сти те сред би и раз -
го во ри со пен зи о не ри те. Та кви сред -
би ќе има и во ид ни на. 

На сред ба та беа из не се ни по зи -
тив ни оце ни за ор га ни за ци ја та, ква -
ли те тот и ма сов но ста на 17-те Ре пуб -
лич ки пен зи о нер ски спорт ски нат пре -
ва ри и на Ре пуб лич ка та ре ви ја на пес -
ни, му зи ка и игри, што се одр жаа во
Скоп је, под по кро ви телс тво на Вла да -
та на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја.

Ка ли на С. Ан до но ва

Де ле га ци ја на ра ко водс тво то на
СЗПМ на 26 сеп тем ври во Вла да та на
Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја има ше сред -
ба со пре ми е рот Ни ко ла Гру ев ски, ви -
це пре ми е рот и ми ни стер за фи нан сии
Зо ран Ста вре ски и ми ни сте рот за труд
и со ци јал на по ли ти ка Спи ро Ри стов -
ски. На сред ба та офи ци јал но бе ше со -
оп ште на од лу ка та на Вла да та за по ка -
чу ва ње на пен зи и те од 7 от сто од 1
март 2013 го ди на.

- По ка чу ва ње то од 5 от сто е вкал -
ку ли ра но во прес ме тки те на бу џе тот
за 2013 го ди на. Ние и по крај те шки те
ус ло ви во кои се на о ѓа ат европ ска та
и ма ке дон ска та еко но ми ја и мно гу -
број ни те пре диз ви ци, им го имав ме
ве те но ова на пен зи о не ри те и оста ну -
ва ме на ве ту ва ње то. Освен тие пет
про цен ти, ќе има и ин де кса ци ја во за -
вис ност од дви же ње то на тро шо ци те
за жи вот и пла ти те, ко ја ќе би де не ка -
де око лу два про цен ти за на ред на та
го ди на, та ка што ку му ла тив но по ка чу -
ва ње то ќе би де око лу се дум про цен ти
- ре че Ста вре ски.

РЕ А ЛИ ЗИ РА НИ ВЕ ТУ ВА ЊА

Тој истак на де ка Вла да та и на та му
ќе го ре а ли зи ра и ве ту ва ње то пен зи -
и те да се исп ла ќа ат во пр ва та не де ла
од ме се цот.

- Ние сме за до вол ни од оваа од лу -
ка на Вла да та за зго ле му ва ње на пен -
зи и те на пен зи о не ри те. Ова ќе би де
поз дра ве но од си те пен зи о не ри би деј -
ќи зна е ме ка ква е еко ном ска та кри -
за во Евро па, ин де кса ци ја та во мно -
гу зем ји е уки на та, не ка де пен зи и те се
на ма ле ни, а ние ре дов но ги зе ма ме
пен зи и те во пр ва та не де ла од ме се -
цот. Со ова зго ле му ва ње ќе се при до -
не се на не кој на чин да се уб ла жи си -
ро ма шти ја та што ја но си се ко ја кри за

во еко но ми ја та - истак на Дра ги Ар ги -
ров ски, пре тсе да те лот на СЗПМ.

За ви це пре ми е рот и ми ни стер за
фи нан сии Зо ран Ста вре ски зго ле му -
ва ње то на пен зи и те е ос тва ру ва ње на
ве ту ва ње то на Вла да та и до каз де ка
оваа вла да по сто ја но во ди гри жа за
пен зи о не ри те и за по до бру ва ње на
нив ни от стан дард. 

- Мно гу е зна чај но пен зи и те да им
стиг нат на сме тка во пр ва та не де ла од
ме се цот. Зна е ме де ка се ко гаш пен зи -
и те не се до вол ни, но важ но е пен зи -
о не ри те и нив ни те се мејс тва да зна -
ат де ка ќе ги до би јат на вре ме, за да
си ги исп ла ни ра ат до маш ни те бу џе ти.
Та ка бе ше до се га, та ка ќе би де и во
ид ни на. И по крај си те проб ле ми и иску -
ше ни ја, пен зи и те се наш при о ри тет и
ќе би дат исп ла ќа ни ка ко што сме ве -
ти ле - ре че Ста вре ски.

Ви це пре ми е рот по тсе ти и на не -
кол ку дру ги мер ки со кои Вла да та го
под др жу ва стан дар дот на пен зи о не -
ри те, ка ко не о дам на со оп ште на та мер -
ка и во са бо та пен зи о не ри те бесп лат -
но да го ко ри стат јав ни от град ски пре -
воз, по тоа на ма лу ва ње то на це ни те наПе ро Ми лен ко ски

Во оваа 2012 го ди на, прог ла се -
на од ЕУ за го ди на на актив но ста ре -
е ње и на ме ѓу ге не ра ци ска та со ра -
бо тка и со ли дар ност, спорт ски от ле -
то пис на Кру ше во го збо га ту ва ед на
при јат на гле тка. 

Во спорт ска та са ла на гра дот под
Ко ри ја та, три па ти не дел но, гру па од
пет на е се ти на мом чи ња про ник ну -
ва во тај ни те на ко шар кар ска та игра.
Под буд но то око на еден од ма ке дон -
ски те ко шар кар ски асо ви, Сте ри ја
Ан до нов ски-Ду ли, де нес пен зи о нер,
тие дис цип ли ни ра но нав ле гу ва ат во
ма ги ја та на од бра на та и на па дот,
учеј ќи ка ко во нив ни те ра це топ ка -
та да би де пос луш на, со крај на цел
да се по го ди про тив нич ки от кош. Па -
тот до ус пе хот е те жок, но љу бо вта кон
оваа игра ќе да де плод. Тоа го зна ат
и овие мом чи ња, ро де ни во 1996,
1997 и 1998 го ди на. Тоа го знае и
нив ни от тре нер, кој со за нес н* по -
тсе ту ва на сво и те по че то ци.

- Ко га тр ча ат по ба ске тот, ка ко да
се гле дам са ми от се бе си. Да, и јас на
нив ни го ди ни, во 1961 го ди на, ста -
нав член на еки па та на Ра бот нич ки.
Ми се чи ни ка ко да ги гле дам Бо цев -
ски, Кња зев, бра ќа та Лу ков ски и дру -
ги те ко шар ка ри. На ме сто то ка де што

се га се на о ѓам јас, бе ше не по втор -
ли ви от екс перт, вре ден, но и строг
учи тел Ла зар Ле чиќ. На ко шар ка та &
да дов с*, таа ми вра ти со нај го ле ма -
та на гра да - го ос мис ли мо јот жи вот,
ми овоз мо жи ка ко играч во Ра бот -
нич ки, но и во А и Б-ре пре зен та ци ја -
та на по ра неш на Ју гос ла ви ја, да по -
стиг ну вам ре зул та ти за па ме те ње -
се се ќа ва овој ве ли кан на ма ке дон -
ска та ко шар кар ска шко ла, ко го вер -
ни те на ви ва чи го на гра ду ваа за вол -
шепс тва та под ко ше ви те до 1975 го -
ди на, де нес учи тел-пен зи о нер.

И та ка, до де ка мом чи ња та ги учат
фи не си те на ко шар ка та, на ши от со -
го вор ник ни откри ва де ка не жа ли
ни труд ни вре ме, со жел ба да соз да -
де еки па што еден ден на гра ѓа ни те
на нај ви со ки от град на Бал ка нот ќе
им овоз мо жи да сле дат ква ли тет ни
нат пре ва ри. Тој упор но ве ру ва во
тоа. Ве ру ва за што сво и те тре нер ски
спо соб но сти ги по твр дил ка ко се ле -
ктор на жен ска та и ма шка та ре пре -
зен та ци ја на Ма ке до ни ја и ка ко учи -
тел на мно гу еки пи од на ша та зем ја
и од странс тво. Не го ва та вер ба и оп -
ти ми зам ги мо ти ви ра ат, а без ре зерв -
на та под др шка на ло кал на та са мо у -
пра ва, ко ја не му и на не го ви от по -
мош ник, мла ди от спорт ски ра бот ник
Со те Нај до ски, им обез бе ду ва до бри

ус ло ви за ра бо та. Во тоа н* уве ру ва
Ни ко ла Јо ва нов ски, пре тсе да вач на
со ве тот на оп шти на та Кру ше во.

- Ние ка ко оп шти на во ди ме по -
сто ја на гри жа за спор тот, но и за на -
ши те пен зи о не ри. Ини ци ја ти ва та за
мла дин ска ко шар кар ска шко ла ја
при фа тив ме со за до волс тво. Ја от -
ста пив ме са ла та на бесп лат но ко ри -
сте ње, а по ма га ме и фи нан си ски за
да мо жат мом чи ња та да се сре ќа ва -
ат со свои врс ни ци од дру ги ме ста.
На сто ју ва ме да соз да де ме ус ло ви
по ве ќе спорт ски еки пи да до а ѓа ат
кај нас на под го то вки. Та ка ќе се раз -
ви ва спорт ски от ту ри зам ка ко перс -
пе кти ва на на ши от град - ве ли Јо ва -
нов ски.

Не го ви те збо ро ви се преп ле ту -
ва ат со оде кот на ба ске тот. На ли ца -
та на мом чи ња та-ид ни ко шар ка ри -
пот, на ли це то на Ан до нов ски, на овој
акти вен пен зи о нер-тре нер - нас ме -
вка. Бе не фи ци ја та е на две те стра -
ни. Тре не рот актив но ста рее пре то -
чу вај ќи им ги сво е то искус тво и зна -
е ње на ге не ра ци и те што до а ѓа ат. На -
ви сти на гле тка за вос хит: ма ги ја та
на ко шар ка та ги збли жу ва ге не ра -
ци и те. Ова е уште еден при мер де ка
не са мо што Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја
е во Евро па ту ку де ка ние и европ -
ски се од не су ва ме.
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Мен до Ди мов ски

Здру же ни е то на во е ни те пен зи о -
не ри оваа го ди на ја поч на со го ле ми
ам би ции во ис пол ну ва ње то на про -
грам ски те актив но сти. Да ли до се га
пла нот се ос тва ру ва и во кои об ла сти
здру же ни е то по стиг на по за бе ле жи -
тел ни ус пе си?

- Во по че то кот на го ди на та со бра -
ни е то на ЗВП усвои про гра ма за ра -
бо та со кон крет ни актив но сти и со др -
жи ни, а во из врш ни от од бор и дру ги -
те ор га ни и те ла беа вклу че ни но ви
чле но ви. Спо јот на дол го го диш но то
искус тво на по ста ри те акти ви сти со
ен ту зи јаз мот на но ви те чле но ви, вер -
ба та во се бе и во членс тво то, а пред
с*упор но ста во из на о ѓа ње то но ви со -
др жи ни и фор ми за дејс тву ва ње, ка -
ко и но си те ли и из вр ши те ли на за да -
чи те, да доа плод. По ра ди тоа сло бод -
но мо же да се ка же де ка ам би ци и те
со кои ја поч нав ме го ди на та се ос тва -
ру ва ат, а по не кои со др жи ни и го над -
ми ну ва ат оче ку ва но то.

Зна чи тел ни ус пе си здру же ни е то
по стиг на во до гра ду ва ње то на стру -
кту ра та, со фор ми ра ње то Актив на
пен зи о нер ки, со изра бо тка на кон -
крет ни пра вил ни ци за ра бо та на ко -
ми си и те и дру ги актив но сти. Во си те
об ла сти се вклу че ни зна чи тел но по -
го лем број чле но ви, а ус пе си те се
вид ли ви. Еве, на при мер, здру же ни -
е то до се га на Ре ги о нал ни те пен зи о -
нер ски спорт ски нат пре ва ри учес -
тву ва ло са мо со ма шка еки па за шах,
а оваа го ди на учес тву ва ше во шест
дис цип ли ни со шест ма шки и три
жен ски еки пи и по стиг на за бе ле жи -
тел ни ре зул та ти.

Си те актив но сти за нас се зна чај -
ни, ме ѓу тоа во не кои об ла сти по стиг -
нав ме по за бе ле жи тел ни ус пе си. Та -
ка, во кул тур но-за бав ни те деј но сти
има ме по стиг на то нај до бри ус пе си.
Прв пат ЗВП со ко лаж на на род ни пес -
ни и игри на ста пи на Ре ги о нал ни те ре -
вии на пес ни, му зи ка и игри што се
одр жаа во Ку ма но во и ги освои сим -
па ти и те на учес ни ци те и на пуб ли ка -
та, а ква ли тет ни от на стап бе ше по твр -
ден и со из бо рот за учес тво на Ре пуб -
лич ка та ју би леј на ре ви ја, на ко ја, исто
та ка, на ша та фолк лор на сек ци ја мно -

гу ус пеш но го прет ста ви здру же ни е -
то. Со овие актив но сти на спорт ско-
ре кре а ти вен и кул тур но-за ба вен план
ги раз бив ме по стој ни от пе си ми зам и
убе ду ва ње де ка членс тво то на ЗВП е
во по од ми на ти го ди ни и не е тол ку за -
ин те ре си ра но за спор тот и фолк ло рот.
Има уште зна чај ни актив но сти, ка ко
што се ек скур зи и те, ор га ни зи ра ње ху -
ма ни тар ни ак ции и по мош на бол ни,
оса ме ни и из не мо ште ни чле но ви,
афир ми ра ње на здру же ни е то во јав -
но ста и пре зе ма ње мер ки за вкло пу -
ва ње во нај а ве ни те за кон ски ре ше -
ни ја за пен зи о нер ско ор га ни зи ра ње
и дру ги актив но сти што глав но пре ку
це ла та го ди на се од ви ва ат во зна кот
на од бе ле жу ва ње то на 20-го диш ни от
ју би леј на здру же ни е то.

Ва ше то здру же ние до би мош не
од го вор на и зна чај на за да ча во вр -
ска со одр жу ва ње то на Ре пуб лич ка та
ре ви ја на пес ни, му зи ка и игри. За што
ста ну ва збор и кол ку ја оправ да вте до -
вер ба та на со ју зот? 

- Бла го да ре ние на по ка жа ни те ре -
зул та ти, а имај ќи ја пред вид спо соб -
но ста за ор га ни за ци ја и од го вор но из -
вр шу ва ње на за да чи те од стра на на
во е ни те пен зи о не ри, СЗПМ, од нос но
пре тсе да те лот Дра ги Ар ги ров ски на
ЗВП му ја до ве ри ор га ни за ци ја та око -
лу при фа ќа ње то на учес ни ци те, го сти -
те и пуб ли ка та, нив но то раз ме сту ва -

ње во са ла та и це ло куп на та гри жа за
без бед но и ор га ни зи ра но ре а ли зи ра -
ње на Ре пуб лич ка та ре ви ја на пес ни,
му зи ка и игри по по вод 10-го диш ни -
от ју би леј за ед но со пен зи о не ри од Со -
ју зот на здру же ни ја та на гра дот Скоп -
је. За да ча та ја из вр шив ме ус пеш но. 

На 10 де кем ври ќе го прос ла ву ва -
те 20-го диш ни от ју би леј на здру же ни -
е то. Со ка кви актив но сти ќе го од бе -
ле жи те овој зна ча ен да тум?

- За од бе ле жу ва ње на овој иск лу -
чи тел но зна ча ен на стан фор ми рав ме
ор га ни за ци ски од бор, кој изра бо ти
про гра ма на си те актив но сти и ан га -
жи ра ња на членс тво то. По тој по вод,
ЗВП ќе из да де мо но гра фи ја, ко ја ќе
оста ви тра ен бе лег во раз во јот на ЗВП.
Мо но гра фи ја та е под го тве на за пе ча -
те ње, а про мо ци ја та ќе се из вр ши на
10 де кем ври, Де нот на здру же ни е то.
Пла ни ра на е и све че на сед ни ца на
ко ја ќе би дат по ка не ти истак на ти го -
сти од од бра на та и без бед но ста, од
СЗПМ и град ски от со јуз на ЗП, ка ко и
прет став ни ци на по ве ќе здру же ни ја
од гра дот и ре пуб ли ка та, со кои ЗВП
има со ра бо тка, а на зас луж ни акти ви -
сти, по е дин ци и ин сти ту ции ќе им би -
дат до де ле ни со од вет ни приз на ни ја.

Кол ку сте по све те ни на ра бо та та
во из вр шу ва ње то на функ ци ја та се -
кре тар на здру же ни е то и да ли ви оста -
ну ва вре ме за дру ги ра бо ти?

- Оваа функ ци ја, ако мо же та ка да
се на ре че, ја при фа тив ка ко пре диз -
вик све сен за обе мот на ра бо та та и
за оче ку ва ње то ре зул та ти од ме не, ка -
ко и по ра ди со ста вот и искус тво то на
поб ли ски те со ра бот ни ци. Огром но е
за до волс тво то и по себ но е чув ство то
ко га со сво ја та ра бо та при до не су ваш
и дру ги те да би дат среќ ни и за до вол -
ни, по ста ри те ко ле ги и нив ни те се мејс -
тва, ме ѓу кои има бол ни, оса ме ни и
из не мо ште ни. Или од еден пе си ми -
зам кај лу ѓе то да раз ви еш ре а лен оп -
ти ми зам и уве ру ва ње де ка не се не -
моќ ни и не ко рис ни и де ка не се за бо -
ра ве ни и на пу ште ни. Си гур но е де ка
тоа мое ан га жи ра ње ми од зе ма дел
од вре ме то што тре ба да им го по све -
там на вну чи ња та и на се мејс тво то во
це ли на, но се тру дам да го на до ме стам
со отка жу ва ње од не кои дру ги не бит -
ни лич ни на ви ки и актив но сти.

Мно гу е зна чај но 
пен зи и те да се исп ла ќа ат

во пр ва та не де ла 
од ме се цот за да се 

пла ни ра ат до маш ни те
бу џе ти

РАЗГОВОР СО ЕФТИМ МИШОВСКИ, 
СЕКРЕТАР НА ЗДРУЖЕНИЕТО НА ВОЕНИТЕ ПЕНЗИОНЕРИ НА РМ

Зго ле ме но то ан га жи ра ње 
да ва ре зул та ти

ЗА ПИС ЗА ЕД НО МЕ ЃУ ГЕ НЕ РА ЦИ СКО СПОРТ СКО ДРУ ЖЕ ЊЕ ВО КРУ ШЕ ВО

Ка ли на С. Ан до но ва 

Из врш ни от од бор на СЗПМ на 27
сеп тем ври ја одр жа 14. сед ни ца, на
ко ја по себ но беа да де ни оце ни за мно -
гу број ни те зна чај ни и ус пеш ни актив -
но сти по по вод 20 сеп тем ври, Де нот
на пен зи о не ри те на Ма ке до ни ја. Сеп -
тем ври ски те актив но сти ги над ми наа
оче ку ва ња та, истак на при отво ра ње -
то на сед ни ца та пре тсе да те лот Дра ги
Ар ги ров ски, ар гу мен ти рај ќи ги ма сов -
но ста и ква ли те тот на ре ги о нал ни те
ре вии на пес ни, му зи ка и игри во Ко -
ча ни и во Би то ла, на сред би те во Лес -
но во и во Ки че во, на ју би леј на та све -
че ност во Ве лес и на кул тур на та ма ни -
фе ста ци ја во Ка ва дар ци, на про мо ци -
ја та на мо но гра фи ја во Охрид итн. Се -

ка ко, ка ко што по тсе ти Ар ги ров ски, во
фо ку сот беа и две те ма ни фе ста ции што
ги ор га ни зи ра СЗПМ: 17. Ре пуб лич ки
пен зи о нер ски спорт ски нат пре ва ри,
кои прв пат се одр жаа во Скоп је, и Ре -
пуб лич ка та ре ви ја на пес ни, му зи ка и

игри по по вод де се тго диш ни от ју би леј
на ре ви и те.

НАЈ МА СОВ НИ ИГРИ ДО СЕ ГА

Ре пуб лич ки те пен зи о нер ски спорт -
ски нат пре ва ри се одр жаа во комп ле -
ксот на хо те лот „Њу стар“ во Скоп је под
по кро ви телс тво на пре тсе да те лот на
Вла да та на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја, Ни -
ко ла Гру ев ски, кој во све че но то обра -
ќа ње истак на де ка пен зи о не ри те зас -
лу жу ва ат по чит и под др шка. На све че -
на та це ре мо ни ја обра ќа ња имаа и ми -
ни сте рот за труд и со ци јал на по ли ти -
ка, Спи ро Ри стов ски; пре тсе да те лот на
СЗПМ, Дра ги Ар ги ров ски; гра до на чал -
ни кот на оп шти на та Ѓор че Пе тров, Со -
кол Ми тров ски; и пре тсе да те лот на ЗП

Ѓор че Пе тров, Ме то ди ја Но вков ски, до -
ма ќи ни на игри те.

Оваа зна чај на спорт ска ма ни фе -
ста ци ја, на ко ја при сус тву ваа и се дру -
жеа над 1.150 нат пре ва ру ва чи и го -
сти, чле но ви те на ИО на СЗПМ ед ног -
лас но ја оце ни ја ка ко ед на од нај ус -
пеш ни те до се га, ка ко по ор га ни за ци -
ја та та ка и по ма сов но ста. 

Ре пуб лич ка та ре ви ја на пес ни, му -
зи ка и игри што се одр жа по по вод 10-
от ју би леј на игри те ја ис пол ни Уни вер -
зал на са ла во Скоп је ка ко ни ту еден кон -
церт или кул тур на ма ни фе ста ци ја што
се одр жа ле во пос лед но вре ме во овој
об јект. Пред 1.500 при сут ни на отво ра -
ње то на ма ни фе ста ци ја та го во реа по -
кро ви те ли те на ре ви ја та, ми ни стер ка -
та за кул ту ра Ели за бе та Кан че ска-Ми -

лев ска и пре тсе да те лот на ЗЕЛС и гра -
до на чал ник на Скоп је, Ко це Тра ја нов -
ски, и пре тсе да те лот на СЗПМ, Дра ги
Ар ги ров ски. Во мош не ква ли тет на та
про гра ма учес тву ваа 37 здру же ни ја на
пен зи о не ри, кои го да доа сво јот ма кси -
мум во пре зен ти ра ни от на стап за да се
прет ста ват во нај до бро свет ло. 

СЕ МИ НАР ЗА ДО ПИС НИ ЦИ ТЕ

За оваа пен зи о нер ска ма ни фе ста -
ци ја, на сед ни ца та на ИО на СЗПМ, се
кон ста ти ра де ка оваа ре ви ја по сво јот
ква ли тет и ма сов ност бе ше над си те оче -
ку ва ња, ка ко не што нај до бро што е ос -
тва ре но до се га. Та ква оце на да доа и си -
те зна чај ни ме ди у ми во на ша та зем ја.

На сед ни ца та пот пре тсе да те лот на

ИО на СЗПМ, Методија Тошевски ги
из ве сти при сут ни те де ка СЗПМ се одз -
ва на јав ни от по вик на Вла да та за учес -
тво на гра ѓан ски от се ктор во под го тву -
ва ње на про гра ма та на Вла да та за
2013 го ди на. Во ап ли ка ци ја та има пра -
ша ња и пред ло зи за кои со ју зот се за -
ла га ве ќе по дол го вре ме, а чие при -
фа ќа ње и имп ле мен ти ра ње во про -
гра ма та на Вла да та ќе ре зул ти ра ат за
по до бар и по ква ли те тен жи вот на пен -
зи о не ри те од по ве ќе ас пе кти. 

На сед ни ца та со ак ла ма ци ја ед -
ног лас но за член на управ ни от од бор
на Фон дот на пен зи ско то и ин ва лид -
ско то оси гу ру ва ње на Ма ке до ни ја бе -
ше пред ло жен пре тсе да те лот на СЗПМ
Дра ги Ар ги ров ски.

Чле но ви те на ИО беа из ве сте ни

де ка на 1 октом ври 2012 го ди на на
Фе сти ва лот „3ŽD“ во Љуб ља на, Сло ве -
ни ја ќе го сту ва ЗП Ко ча ни, а во дач на
ма ке дон ска та де ле га ци ја ќе би де Ѓор -
ги Се ра фи мов, член на ИО и пре тсе -
да тел на ЗП Ко чи ни. 

На дне вен ред на сед ни ца та бе ше
и ин фор ма ци ја та за под го то вка на со -
ста нок со си те до пис ни ци по по вод 50-
от број на вес ни кот „Пен зи о нер плус“,
на кој ќе се одр жи и мал се ми нар со
си те ре дов ни до пис ни ци. На сед ни ца -
та се до не се од лу ка Ко ми си ја та за
здрав ство и со ци јал на по ли ти ка на
СЗПМ да под го тви ин фор ма ци ја за со -
стој ба та во пен зи о нер ски те до мо ви
во Ма ке до ни ја со кои сто па ни су ва ат
здру же ни ја та на пен зи о не ри те-член -
ки на СЗПМ.   

Ре пуб лич ки те пен зи о нер ски
спорт ски нат пре ва ри и Ре -

пуб лич ка та ре ви ја на пес ни,
му зи ка и игри ед ног лас но се
оце не ти ка ко нај ма сов ни и
нај ус пеш ни од си те до се га

ДЕЛЕГАЦИЈА НА СЗПМ ВО ВЛАДАТА НА РМ

ЧЕ ТИ РИ НА Е СЕТ ТА СЕД НИ ЦА НА ИО НА СЗПМ Сеп тем ври ски те ма ни фе ста ции ги над ми наа си те ре кор ди 

Ма ги ја та на ко шар ка та 
ги збли жу ва ге не ра ци и те 
Ма ги ја та на ко шар ка та 
ги збли жу ва ге не ра ци и те 
Ма ги ја та на ко шар ка та 
ги збли жу ва ге не ра ци и те 
Ма ги ја та на ко шар ка та 
ги збли жу ва ге не ра ци и те 

Пен зи и те ќе се зго ле мат од 1 март 

Ма ги ја та на ко шар ка та 
ги збли жу ва ге не ра ци и те Ефтим Мишковски

СЗПМ се одз ва на јав ни от по вик на Вла да та за учес тво во под го тву ва ње на про гра ма та на Вла да та за 2013 го ди на

На сред ба та офи ци јал но бе ше со оп ште на од лу ка та на Вла да та за по ка чу ва ње на пен зи и те од 7 от сто од 1 март 2013 го ди на



М. Здра вков ска

Лес нов ски от ма на стир се на о ѓа на
900 м над мор ска ви со чи на скри ен во
пре гра тки те на бо ро ва та и да бо ва шу -
ма во не по сред на бли зи на на се ло то
Лес но во. Овој пре у бав ам би ент пен -
зи о не ри те и оваа го ди на го од браа за
ор га ни зи ра но дру же ње по по вод 20
сеп тем ври, Де нот на пен зи о не ри те на
Ма ке до ни ја. На 21 сеп тем ври во Лес -
но во се со браа пен зи о не ри од 20 здру -
же ни ја, во им по зан тен број од око лу
4.000 пен зи о не ри од це ла та зем ја. Со -
би рот кај ма на сти рот „Га врил Лес нов -
ски“ бе ше ви стин ска ме ѓу ге не ра ци -
ска сред ба. 

При сут ни те пр во ги поз дра ви Гру -
и ца Ма на си ев ски, пре тсе да тел на ЗП
Про би штип, а по тоа гра до на чал ни кот
То ни То нев ски им по са ка на пен зи о -
не ри те до бро здрав је и долг жи вот. И
пот пре тсе да те лот на ИО на СЗПМ, Ме -
то ди ја То шев ски, им го че сти та на пен -
зи о не ри те праз ни кот по са ку вај ќи им
уште мно гу ва кви дру же ња. 

ЗП Про би штип ја иско ри сти сред -
ба та во Лес но во и за сред ба на пре -

тсе да те ли те од при сут ни те здру же ни -
ја на пен зи о не ри, на ко ја беа раз ме -
не ти мис ле ња и искус тва по вр за ни со
пен зи о не ри те во нив ни те здру же ни ја. 

Со му зи ка, со пес на и ора од си те
кра е ви на Ма ке до ни ја, пен зи о не ри -
те и дру ги те при сут ни на овој го лем со -
бир се дру жеа до доц ни те поп лад нев -
ни ча со ви. И дру же ње то и пес на та и
ора та беа ви стин ско ме ѓу ге не ра ци ско
дру же ње ка кво што ре тко мо же да се
срет не ка де би ло во Евро па, во го ди -
на та на актив но ста ре е ње и ме ѓу ге не -
ра ци ска со ра бо тка и со ли дар ност. 

РЕВИЈА ПО ПОВОД 10-ГОДИШНИОТ ЈУБИЛЕЈ
vidici Vtornik, 9.10.20124

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

На 25 сеп тем ври во Уни вер -
зал на та са ла во Скоп је се одр -
жа Ре ви ја на пес на, му зи ка и
игри во чест на де се тго диш ни от
ју би леј на ре ви и те, а под по кро -
ви телс тво на ми ни стер ка та за
кул ту ра Ели за бе та Кан че ска-Ми -

лев ска и гра до на чал ни кот на Скоп је и пре тсе да тел на
ЗЕЛС, Ко це Тра ја нов ски. Важ но ста на ма ни фе ста ци ја та
ја зго ле ми ја со сво е то при сус тво и ми ни сте рот за труд и
со ци јал на по ли ти ка Спи ро Ри стов ски, пре тсе да те лот на
Со ју зот на син ди ка ти те на Ма ке до ни ја, Жи вко Ми трев -
ски, со вет ни кот во Ми ни стерс тво то за труд и со ци јал на
по ли ти ка, Зо ран Бла жев ски, и мно гу дру ги го сти што ја
рес пе кти ра ат пен зи о нер ска та по пу ла ци ја. До ма ќин на
оваа уба ва не за бо рав на кул тур на сред ба бе ше Со ју зот
на здру же ни ја та на пен зи о не ри те на гра дот Скоп је. 

И овој пат пен зи о не ри те се по ка жаа ка ко ви стин ски
чу ва ри на тра ди ци ја та и иден ти те тот на си те што жи ве ат
во Ма ке до ни ја. Вра ќај ќи ги од за бо рав пре у ба ви те пес -
ни и ора им ја пол неа ду ша та со ра дост и спо ме ни на над
1.500 пен зи о не ри, кои дој доа од си те 56 здру же ни ја на
пен зи о не ри, чле но ви на Со ју зот на здру же ни ја та на пен -
зи о не ри те на Ма ке до ни ја, но, за жал, има ше и та кви што

не ус пе а ја да вле зат во пре пол не та -
та са ла. 

По поз драв ни те обра ќа ња на
пре тсе да те лот на СЗПМ, Дра ги Ар -
ги ров ски, гра до на чал ни кот на Скоп -
је, Ко це Тра ја нов ски, и ми ни стер ка -
та за кул ту ра на Ре пуб ли ка Ма ке до -
ни ја, Ели за бе та Кан че ска-Ми лев -
ска, се за ре ди ја пес ни и ора од си -

те кра е ви на на ша та зем ја. Му зи ка та бе ше праз ник за
ду ша та, а раз но бој ни те но сии праз ник за очи те. Не ви -
де на бе ше лес но ти ја та, но и уба ви на та на оро то и пес -
на та, ко ја на мо мен ти ја пе е ја си те при сут ни во са ла та.
Три те ча са по ми наа бр зо, а ве сел ба та и дру же ње то про -
дол жи ја во комп ле ксот на хо те лот „Њу стар“, ка де што
беа по де ле ни и бла го дар ни ци за си те здру же ни ја што
учес тву ваа на ре ви ја та по по вод де се тго диш ни от ју би -
леј. Мно гу ми на од дој де ни те пен зи о не ри од дру ги те гра -
до ви на др жа ва та го иско ри сти ја овој сон чев есен ски
ден за да ги разг ле да ат спо ме ни ци те, му зе јот и дру ги кул -
тур ни обе леж ја во гра дот.

С* на с*, оваа пре у ба ва кул тур на ма ни фе ста ци ја со
ко ја бе ше збо га тен кул тур ни от жи вот на пен зи о не ри те,
гра дот и др жа ва та е уште ед на од актив но сти те на со ју -
зот во при лог на актив но ста ре е ње и по со др жа ен жи вот
на пен зи о нер ска та по пу ла ци ја. 

Со му зи ка, со пес на и ора од
си те кра е ви на Ма ке до ни ја,
пен зи о не ри те и дру ги те при -
сут ни на овој го лем со бир се

дру жеа до доц ни те поп лад -
нев ни ча со ви

На ма ни фе ста ци ја та
учес тву ваа над 1.500

пен зи о не ри, кои дој доа
од си те 56 здру же ни ја

Гри жа та за ста ри те и из не мо ште ни ли ца при о ри тет на за да ча

И го ди на ва 
го лем со бир во Лес но во

На да Але ксо ска

На 20 сеп тем ври го ди на ва Здру -
же ни е то на пен зи о не ри од Ве лес со
при год на прос ла ва го од бе ле жа сво -
е то 55-го диш но по сто е ње, на ко ја
при сус тву ваа пре тсе да те лот на
СЗПМ, Дра ги Ар ги ров ски, гра до на -
чал ни кот на оп шти на та Го ран Пе тров
и дру ги го сти.

Пре тсе да те лот Љу бо мир Ѓор ѓи ев
во сво јот го вор на кра тко се за др жа
на 55-го диш ни от ју би леј на здру же -
ни е то, ка ко и на ре зул та ти те од не го -
во то по сто е ње. Тој истак на де ка во
1957 го ди на, ко га е фор ми ра но здру -
же ни е то, тоа бро е ло око лу 600 пен -
зи о не ри, до де ка де нес стиг ну ва до
број ка од 7.800 пен зи о не ри, што збо -
ру ва за зна че ње то и важ но ста од не -
го во то по сто е ње. 

Здру же ни е то е ор га ни зи ра но во
14 мес ни и ур ба ни за ед ни ци во оп -
шти ни те Ве лес, Ча шка и Град ско и

дејс тву ва до ста ус пеш но и ги ос тва -
ру ва за цр та ни те пла но ви.

Се ко ја го ди на здру же ни е то од де -
лу ва го лем дел од сво и те фи нан си -
ски средс тва за пар ти ци па ци ја на

пен зи о не ри те за ре кре а ци ја и од -
мор, ка ко и ле ку ва ње, пре воз ни тро -
шо ци за ед нод нев ни или двод нев ни
ек скур зии и слич но. Се пак, ме ѓу при -
о ри те ти те вид но ме сто за зе ма ат ху -

ма ни те актив но сти, еду ка ции, пре -
да ва ња, по се та на бол ни и ста ри ли -
ца.

На крај пре тсе да те лот го во ре ше
за пос лед на та актив ност на здру же -

ни е то. Тоа под го тви стра те ги ја sза
гри жа на ста ри и из не мо ште ни ли ца.
Оваа стра те ги ја се вкло пу ва со Од лу -
ка та на ЕУ за гри жа на ста ри те ли ца,
а ќе дејс тву ва за ед но со неј зи ни те
пот пис ни ци, и тоа оп шти ни те Ве лес,
Ча шка, Град ско, ФПИОМ, Фон дот за
здрав стве но оси гу ру ва ње, ЈЗУ Ве лес.
Ме ѓу оп штин ски от цен тар за со ци јал -
ни ра бо ти, Оп штин ски от цр вен крст
и ос нов ни те и сред ни те учи ли шта. 

На прос ла ва та беа до де ле ни бла -
го дар ни ци за ли ца и ин сти ту ции што
го по мог на ле ра бо те ње то на здру же -
ни е то и при до не ле за не го ва афир -
ма ци ја.

Во про дол же ние на про гра ма та
на ста пи те а тар ска та ра бо тил ни ца „Ѓо -
ко Си мо нов ски“ при Здру же ни е то на
пен зи о не ри од Ку ма но во, со из вед -
ба на дра ма та „Пе чал ба ри“. Ар ти сти -
те-пен зи о не ри беа топ ло поз дра ве -
ни од пуб ли ка та за нив ни от на ви сти -
на го лем умет нич ки до стрел.

Под за бо ра ве ни те пес ни и спо ме ни те
им ги рас тре пе ри ја ср ца та

ПЕ ДЕ СЕТ И ПЕТ ГО ДИ НИ ОД ФОР МИ РА ЊЕ ТО НА ЗДРУ ЖЕ НИ Е ТО НА ПЕН ЗИ О НЕ РИ-ВЕ ЛЕС

И овој пат пен зи о не ри те се по ка жаа ка ко ви стин ски чу ва ри на тра ди ци ја та и иден ти те тот на си те што жи ве ат во Ма ке до ни ја
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