
Стареењето на населението е глобален фе-
номен кој, покрај развиените земји, ста-
нува се почеста појава и во земјите во раз-
вој, а промовирањето на доброто здравје 
кај повозрасното население има централна 
улога во глобалниот одговор на стареењето 
на населението. Лошата здравствена сос-
тојба, негативните стереотипи и бариерите 
за активно вклучување во општествениот 
живот ги ставаат старите лица на маргини-
те, минимизирајќи ја нивната улога и при-
донес во општеството, и истовремено соз-
давајќи сè поголеми трошоци на општес-
твото. Инвестирањето во здравјето на луѓе-
то, и особено на повозрасното население 
го намалува товарот од болестите, има по-
зитивно влијание на нивната социо-економ-
ска положба, ја поттикнува нивната неза-
висност и продуктивност, и на тој начин по-
средно овозможува оргомни бенефиции за 

општеството во целост. Неспорен е фактот дека 
стареењето на населението значи зголемување 
на потребата од здравствени услуги и социјални 
бенефиции, но во исто време, повозрасното 
население е важна општествена алка и 
претставува значаен социјален и економски ре-
сурс, придонесувајќи во општеството преку уло-
гата во семејството и преку активното волонтер-

ско ангажирање во заедницата.  

Како дел од својата мисија и стратешките определби за остварување на својата визија, 
Сојузот на здруженијата на пензионерите на Македонија и ЦРИС „Студиорум” во партнер-
ство со Бизнис Академијата Смилевски и „Проект Хоуп” спроведоа истражување за 
постојните услови и можности за активно и здраво живеење во Република Македонија, за 

тоа што за нив мислат пензионерите и што треба да се направи за тие да се подобрат.  

Еден од главните заклучоци на истражувањето е дека пензионерите во градот Скопје живеат 
урбан живот, и се соочуваат со сите придобивки и недостатоци кои со себе ги носи урбаната 
средина. Сепак, имајќи ја предвид нивната специфична положба во општеството, како и по-
себните потреби за одржување на квалитетен и здрав живот, неопходно е да се создаваат до-

полнителни поволности, со кои ќе се олесни и подобри животот на оваа возрасна категорија. 

Во однос на условите за активно и здраво стареење, пензионерите се генерално задоволни, но 
сепак сметаат дека ова прашање не е многу високо на политичката агенда, и дека национал-
ните и локалните власти треба да изнајдат повеќе ресурси и решенија, во насока на подобру-

вање не само на условите, туку и на општествениот статус на повозрасното население.  

Стареењето е предизвик,  

но и нова можност за општеството! 

„Здраво стареење е процес на оптимизира-
ње на можностите за физичко, социјално и 
ментално здравје за да се оспособат ста-
рите лица за активно учество во општес-
твото, без дискриминација, и да уживаат 

независен и квалитетен живот.” 

„Здравото стареење-предизвик за Европа“ 
Шведски Национален Институт за јавно здравје 2006:29 

Факти за Македонија: 

Проценките на Обединетите Нации се дека во наредниот период повозрасното население во 
РМ ќе се зголемува и тоа за возрасната група над 60 години, од 16,5% во 2009 на 33% во 2050 

година и за возрасната група над 80 години од 2,0% во 2009 на 6,8% во 2050 година.  

Во РМ, во 1994 година имало 13% население на возраст над 60 години, 15% во 2002 година и 
16,6% во 2008 година. Ваквата состојба бара соодветни активности во одговор на растечките 
потреби на растечкиот број повозрасно население во РМ. 



Според истражувањето, 50,4% од испитаниците живеат во заедница со сопругот/сопругата,  

а 48,1% со своите деца или со децата и нивните семејства.  

Табела: Сродство на пензионерите со сожителите во нивниот дом 

Издржувани лица од страна на пензионерите 

Истражувањето покажува дека 
голем е бројот на пензионери 

кои со своите примања 
издржуваат и друго/и лице/а. 

Од оние кои се изјасниле 
позитивно на ова прашање, 
56,4% одговориле дека го/ја 

издржуваат сопругот/сопругата, 
а 33,9% - своите деца.  

Препораки и идни чекори:  
 

И додека од една страна, стареењето претставува предизвик за општеството, подолгиот ква-
литетен и здрав животен век значи продолжување на можноста за нови и креативни начини 
да се направи придонес кон општеството, кон неговите трајни вредности, но и кон неговата 

иднина. Поаѓајќи од ова, направени се следните препораки за натамошни активности: 

 

Пензионерите претставуваат повеќе од 15% од вкупното население во Република 
Македонија; тие имаат свои мислења, желби и ставови кои се подготвени да ги 
споделат со цел подобрување на квалитетот на својот заслужен пензионерски 
живот. Репродуцирањето на ова истражување на целокупната пензионерска попула-
ција во РМ ќе овозможи длабинско сондирање на потребите и проблемите, но и ста-

вовите и идеите за нивно адресирање. 

Унапредувањето на условите за здраво и активно стареење неминовно подразбира 
ревизија на постоечките или донесување нови применети политики, базирани на 
докази и анализи. Недостатокот на податоци, како генерален проблем во РМ, се 
однесува и на оваа област, поради што не постои реална можност за соодветна 
евалуација/ревизија на политиките кон што поцелисходна имплементација. 
Создавањето на динамичка база на податоци за сите пензионери во РМ, во која 
покрај демографските, ќе се содржат и социо-економски и здравствени 
информации, би овозможило анализирање врз основа на реални показатели и 

донесување на политики врз основа на анализи и докази. 

Активното стареење е потврден модел за одржување на здравјето, виталноста и 
долговечноста. Развивањето на механизми за активно учество на повозрасното на-
селение во општеството, секако ќе создаде бројни придобивки, како на социјален 

така и на економски план.  


