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ИЗВЕШТАЈ СА ТРЕЋЕ СЕДНИЦЕ САВЕТА ЗА
ПИТАЊА СТАРОСТИ И СТАРЕЊА ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

САВЕТ ЗА ПИТАЊА СТАРОСТИ И СТАРЕЊА, ОДРЖАО ЈЕ 3. дводневну
седницу у четвртак и петак, 17. и 18.10.2013. године, у “Вили Брег” у Вршцу.
Седница је одржана у проширеном сазиву и, поред чланова Савета, седници су
присуствовали еминентни стручњаци који се баве питањима старења и то: Радмила
Урошевић, помоћница шефа Одељења за друштвене делатности општине Звездара,
задужена за координацију рада Волонтерског сервиса; Драгиша Дабетић, заменик
директора Установе Геронтолошки центар Београд; др Снежана Медић, редовни
професор на Филозофском факултету у Београду; Слободанка Гашић Павишић,
научни саветник Института за педагошка истраживања; Миодраг Талпеш, директор
Центра за социјални рад Вршац; Драган Костадиновски, директор Геронтолошког
центра Вршац; др Татјана Воскресенски, директорка Специјалне болнице за
психијатријске болести "Др Славољуб Бакаловић" у Вршцу; Сања Милорадовић,
саветник у Републичком заводу за социјалну заштиту, као и представник
канцеларије УНФПА у Београду Марија Раковић са сарадницом Јованом
Убипарип.
Првог дана рада, после поздравне речи и отварања, др Милош Немањић,
потпредседник Савета, је у свом излагању известио присутне о извршеној анализи
досадашње примене Националне стратегије о старењу. Наведено је и да
Националну стратегију за старење није пратио акциони план.
Наташа Тодоровић и др Милутин Врачевић говорили су о Глобалном индексу
старења. Индекс је развијен уз помоћ Популационог фонда Уједињених нација
(UNFPA), покрива 89 процената светске популације старијих особа, и промовише
боље разумевање околности у којима старији људи широм света живе. Са готово
900 милиона особа старијих од шездесет година на планети, потребан је хитан
одговор на сиромаштво у старости као и на дискриминацију на основу година и
друга кршења људских права старијих. У Србији треба у континуитету пратити и
развијати статистику која се бави старењем и старијима.

Након наведеног, најављен је 9. Конгрес геронтолога који је планиран за мај
2014. године.
Завршна тачка дневног реда првог дана рада Савета био је приказ
методологије рада за сутрашњи дан и подела у групе, према темама.
Другог дана рада Савет је радио у групама. Формиране су четири групе са
задатком да обраде теме: смањењe сиромаштва, доступност услугама у свим
системима, дискриминацијa и насиље као и партиципацијa и социјалнa инклузијa.
Након уобличавања циљева од стране групе, приступило се заједничком
раду и сви учесници су дали свој допринос у допуни и дефинисању циљева.
У оквиру теме смањење сиромаштва наведено је да приоритетне активности у
наредној години треба да буду: промоција права и услуга старијих и сиромашних,
оснаживање центара за социјални рад у раду са старијима како би постао у пуном
смислу орган у служби грађана, јавне радове усмерити на кориснике НСП уз
обавезу рада у социјалној заштити, достићи да држава дозволи располагање
имовином коју је стекла из социјалне заштите ( у корист социјалне заштите),
радити на јачању свести о “цени” старења.Закључено је да је образовање – једини
излаз из сиромаштва.
У оквиру теме доступност услугама у свим системима наведено је да приоритетне
активности треба да буду: формирати нове буџетске линије за развијање
иновативних услуга, побољшати доступност услуга у кућним условима, радити на
водичима добре праксе (трансфер идеја, знања и искуства), кроз програмске
активности разбијати предрасуде и отпоре, развијати волонтирање, пропагирати
активацију појединца као стил живота, радити на развијању партнерства/пружалаца
услуга, развијати плурализам у финансирању услуга као и препознавање и
активирање ресурса локалних самоуправа.
У оквиру теме дискриминацијa и насиље наведено је да приоритетне активности
треба да буду: борба против предрасуда о старијим особама кроз кампање за
подизање свести и подстицање медија и других актера који креирају јавно мњење
да представе избалансирану слику друштва и истакну позитивну слику старења,
укључивање старијих лица у планирање, спровођење, евалуацију медијских
програма, увођење теме старења у школске програме, смањење материјалне
угрожености, сиромаштва и социјалне искључености старијих, посебно жена и
олакшавање приступа ресурсима за задовољење потреба, унапређење прикупљања
и размене података, статистике и квалитетних информација за боље праћење
квалитета живота и достојанства старијих особа, укључујући и случајеве кршења и
злоупотребе права , све у циљу примене одговарајућих мера политике на основу
доказа, обезбеђивање активног учешћа старијих у политичким телима,
информисање о правима, учешће представника Савета у изради акционог плана за

борбу против дискриминације, рано препознавање случајева и облика насиља,
усавршавање и усклађивање постојећих протокола о поступању у случајевима
насиља – системска решења – , формирати базу података, развијати осетљивост за
проблем насиља над старима.
У оквиру теме партиципација и социјална инклузија наведено је да приотритетне
активности треба да буду: Савет да подржи промоцију и концепт волонтирања,
постојеће услуге обогатити садржајима који омогућују већу партиципацију,
постојеће форме окупљања старијих подржати и обогатити новим садржајима,
радити на информисање старијих, подржати укључивање организација старијих и
ОЦД које раде са старијима у ЕУ пројекте / програме (Савет да брине да Србија
буде адекватно укључена), постојеће институције за образовање старијих држава
делом да финансира, пружити едукацију и помоћ неформалним помагачима –
члановима породице, у предмет грађанско васпитање увести садржаје везане за
старење и међугенерацијске односе.
На крају другог дана рада направљен је резиме добијених резултата, на
основу чега ће бити дефинисане првенствене активности даљег рада Савета за
питања старости и старења.
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