Сaјмови и манифестације
Фонд ПИО сваке године активно учествује у организацији сајмова за пензионере који се
одржавају широм Србије, као и на Сајму за треће доба 55+. До сада су овакви скупови одржани
у Београду, Суботици, Новом Саду, Сомбору, Нишу...
Такође, Фонд редовно учествује на Међународном сајму књига у Београду, где низом
трибина, стручних предавања и других програма представља своју делатност и чини праву
спону између млађе и старије генерације.
На оваквим манифестацијама грађани који посете штанд РФПИО могу да добију
информације о остваривању права уз ПИО, да изваде листинге и пин кодове или да се на лицу
места информишу о статусу свог предмета. Такође, запослени Фонда ПИО им дају обавештења
о електронским сервисима за грађане и послодавце, као и лифлете са правима из ПИО и лист
„Глас осигураника”.
Почетком децембра 2019. у Нишу је одржан 7. Сајам за пензионере на коме је
четрдесетак излагача понудило пензионерима производе и услуге са попустом. Током
дводневне манифестације најстарији грађани Ниша могли су бесплатно да обаве здравствене
прегледе, да провере крвни притисак и ниво шећера у крви, а организоване су и активности из
области социјалне заштите, помоћи, неге у кући...
У оквиру 64. Међународног београдског сајма књига, од 23. до 27. октобра 2019, одржан
је и Сајам Ј=ДНАКИ, другу годину заредом, посвећен положају особа са инвалидитетом и
њиховој улози у друштву. Сајам, који организује Министарство за рад, запошљавање, борачка и
социјална питања, у сарадњи са Националном организацијом особа са инвалидитетом (НООИС),
представља реализацију иницијативе Министарства да на јединствен начин, на једном месту и
под истим слоганом, репрезентује резултате и примере добрих пракси заснованих на приступу
да су сви грађани Србије једнаки.
На штанду Министарства за рад свој инфо пулт имао је и Фонд ПИО, на коме су сваког
дана запослени Фонда информисали посетиоце о правима из пензијског и инвалидског
осигурања, о пензионерским картицама, а заинтересовани су могли да добију и листинг о стажу,
као и пин код за електронску проверу података.
На централној трибини Сајма 25. октобра РФ ПИО организовао је трибину на тему
„Обавезно осигурана лица по Закону о пензијском и инвалидском осигурању”, а током трајања
манифестације више од 400 грађана је добило правну помоћ.
Градско удружење пензионера Сомбор је, под покровитељством града Сомбора,
организовало други Сајам за пензионере 20. септембра 2019, на којем је свој штанд имао и
Фонд ПИО, а запослени из сомборске филијале су пружали одговоре и правне савете
посетиоцима пулта.
Шести сајам за пензионере одржан је у Новом Саду 24. и 25. маја 2019. Међу излагачима на
сајму биле су републичке, покрајинске и градске институције, удружења пензионера,
медицинске установе и установе социјалне заштите, бање и компаније које су изложиле своје
производе и услуге за грађане трећег доба, а свој инфо пулт имао је и Фонд ПИО.

