ЗАПИСНИК
СА 2. СЕДНИЦЕ САВЕТА ЗА ПИТАЊА СТАРОСТИ И СТАРЕЊА ВЛАДЕ РС
Одржане у Београду, Дом синдиката, 01.10.2013. године, од 12,00 -12,30 сати
- Свечана седница Савета за питања старости и старења ДНЕВНИ РЕД
1. Обележавање 01. Октобра - Међународног дана старијих
Међународни дан старих, 1. октобар успостављен је резолуцијом Генералне скупштине
УН 1990. године, са циљем да се и на овај начин истакне значај искористивих
потенцијала старијег дела укупне светске популације. Удео особа старијих од 60
година је у порасту, а интензивно се наставља на свим меридијанима, па и код нас,
услед опадајућег наталитета и повећане дуговечности. Старење популације један је од
највећих успеха човечанства. Истовремено то је и међу највећим изазовима сваке
државе, јер поставља све веће економске и социјалне захтеве. Србији се, пригодним
манифестацијама, овај датум обележава од 1991.године.
Манифестацијом под слоганом „Будућност какву желимо - оно што старије особе
говоре“, ове године обележен је Међународни дан старих. Месец октобар посвећен је
активностима усмереним на промоцију квалитета живота и активног здравог старења, у
складу са Декларацијом о осигуравању друштва примереног особама свих животних
доба, усвојеној на УНЕЦЕ Министарској конференцији о старењу, одржаној у Бечу
крајем 2012.

2. Договор о изради Акционог плана Савета за питања старости и страења
у нареном периоду
План активноси Савета за питања старости и старења ослања се на циљеве утврђене
Министарском декларацијом о активном старењу за период 2013-2017. године.
Питање здравог старења поставља у контекст одрживог развоја. Здраве, активне
старије особе важан су ресурс својим породицама, окружењу и у економији целокупне
друштвене заједнице.
Активности Савета усмерене су на стварање услова за достојанственији живот у
старости и подстицајног окружења старијим особама.

На 1. конститутивној седници Савета у новом сазиву, усвојен је и Програма рада
Савета за питања старости и старења за 2013. годину. У програму рада Савета широко
су набројана сва поља деловања, што омогућава и подстиче активности у свим
областима живота и рада. Предложени Програм на седници је допуњен са две тачке и
то:
1. Анализа досадашње примена Националне стратегије о старењу 2006. – 2015. и
2. Анализа улоге надлежних органа као одговора на питања ове категорије
становништва, односно да ли државни органи одговарају на потребе старијих
грађана.
На основу података који се добију оваквим анализама, а имајући у виду да је
уважавање старења у свим аспектима политике развоја преко потребно неспорно је да
треба израдити Националну стратегију о старењу за наредни период као и акциони
план за спровођење стратегије, а све са циљем обезбеђивања могућности за активно
старење у српском друшву.
У контексту обележавања Међународног дана старих, односно укупних активности које
су реализоване током октобра, а усмерене су на унапређење положаја старијих код нас
у Србији, на Другој редовној сеници је утврђено да ће се предлог оперативног плана
активности Савета у наредном периоду, разрадити на наредној, дводневној седници
коју подржава УНФПА Србија, а биће одржана крајем октобра у Вршцу.

