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НАЗИВ НА ЗДРУЖЕНИЕ: 
 
Датум на регистрација на здружението: 
 
Адреса за контакт:      е-маил 
 
Мобилен телефон: 
 
Име и презиме на законскиот застапник/претседател: 
 
Адреса на претседателот:    е-маил: 
 
Мобилен телефон: 
 
СОБРАНИЕ НА ЗДРУЖЕНИЕТО вкупен број --------   
 
Датум на последна седница на Собранието ---------------- 
 
Состав на Извршниот орган на здружението (име и презиме, мобилен телефон и 
е-маил адреса) 
 
 
Состав на Надзорниот орган на здружението: (име и презиме, мобилен телефон и 
е-маил адреса) 
 
 
Датум на избор на Извршниот и Ндзорен орган на здружението: 
 
ВКУПЕН БРОЈ НА РЕГИСТРИРАНИ ЧЛЕНОВИ НА ЗДРУЖЕНИЕТО: -------------- 
 
Извор на верификација на членство (членарина, пристапница...) -------------------- 
 
 
 
Претседател на здружението: (потпис) 
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Здружението, како полноправна членка на СЗДСМ за 2021 година ги доставува 
следните акции, активности, кампањи и сл... како ПРЕДЛОГ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА  
 
ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА  СОЈУЗОТ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ДИЈАБЕТИЧАРИ НА 
МАКЕДОНИЈА ЗА 2021 ГОДИНА 
  
Мисија:  

СЗДМ е граѓанска организација чија мисија е подобрување на квалитетот на животот на 
лицата со дијабетес преку залагање за поквалитетен здравствен сервис за истите, 
едукација на нивните семејства и подигање на свеста кај граѓаните за дијабетесот, во 
соработка со сите стратешки партнери и надлежни институции во Македонија. 

 
Визија: 

СЗДМ е водечка организација која ги застапува и претставува интересите на 
здруженијата на лицата со дијабетес. Организцијата влијае врз подобрување на 
легислативата, здравствените и општествено-социјалните стандарди на истите, како и за 
еднаков третман на лицата со дијабетес во Македонија.   

 
Вредности: 

СЗДМ преставува заедничко семејство, посветено изјавува дека нас ќе не водат следните 
вредности:  
 
Чесност: реализација на нашите ветувања се приоритет број еден. Секогаш сме за 
вистината, ќе се придржуваме кон доверливоста и почитување на приватноста на другите. 
 
Сочувство:  Ние се однесуваме со емпатија и без предрасуди, почитувајќи ги маките на 

другите  се водиме со нашата емпатија во акција. 
 
Интегритет: одржување на високи стандарди на личното однесување и вградување на 

нашите вредности во нашата организациска  политика, постапки и однесување. 
 
Солидарност: се поддржуваме еден со друг во рамките на глобалната заедница од 

дијабетес.  
 
Креативност: флексибилни, бараме иновативни и алтернативни идеи, подготвени да се 

соочиме со предизвикот на  конвенционалната мудрост и да ги користиме совесно и  
полезно дадените  можности . 
 
Културни вредности: ги почитуваме културните вредности и ги  признаваме  човековите 

права на сите луѓе.  
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Соработка:  Соработка е нашиот стил на работење. Го практикуваме отворениот дијалог 

и слободата на изразување. 
 
Прифаќање на ризик: Ние сме  смели, сите сме различни, си поставуваме амбициозни 

цели и   го прифаќаме ризикот при заштита на нашата организација. 
 
Независност: СЗДМ е независен, независноста е наша определба, не сме и не може да 
бидеме заложници на која било друга организација, институција, претпријатие и партија. 
 
Истрајност и доследност: Ние сме истрајни и доследни на нашите цели, во рамките на 
нашите можности ќе правиме сѐ за подобар живот на луѓето со дијабет. Како и да учиме 
од своите грешки.   
 

СТРАТЕШКИ ЦЕЛИ НА СЗДМ 

• Подигнување на свеста кај граѓаните за дијабетесот; 

• Учество во реализација на Националната програма за дијабетес; 

• Унапредување на едукацијата, мотивацијата и превенција од 

дијабетес; 

• Јакнење на капацитетите на здружнијата во СЗДМ ; 

• Институционално зајакнување  на СЗДМ  

• Превенција и грижа за лицаста со дијабетес од COVID19 

• Цели на годишната програма: 

• Кампања за подготовка на Национален регистер 

• Едукација/Превенција COVID19  

• Здравствени бенифиции за лицата со дијабетес 

• Лобирање 

• Реорганизација на СЗДМ 

• ДИА ЕУРО ТИМ 

• Вмрежување, Конференции, настани, дружење 
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АКЦИОНЕН ПЛАН ЗА РАБОТА: (пополнувањето на редови е неограничено) 

Стратегиска цел на Здружението за 2021 година: 
 
 

Цел1: Кампања за подготовка на Национален регистер 
Активности Временска 

рамка 
Одговорен
/вклучени 

Целна 
група 

Индикат
ор 

Ресу
рси 

Буџ
ет 

       

       

       

       

       
Цел2: Едукација/Превенција 

       
Цел3: Здравствени бенифиции за лицата со дијабетес 

       
Цел4: Лобирање 

       

       

       
Цел5: Реорганизација на СЗДМ 

       

       

       

       

       
Цел6: ДИА ЕУРО ТИМ 

       
Цел7: Вмрежување Конференции, настани, дружење 
       
Цел8:Превенција и грижа за лицаста со дијабетес од COVID19 

       
 

  

Здружение --------------------------------------- 
Претседател, 

             

                                                                                            ------------------ 
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