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Среда, 19. септембар 2012.

ТРЕЋЕ ДОБА, СУМОРНА ИЛИ СУНЧАНА ЈЕСЕН ЖИВОТА – ОД НАС ЗАВИСИ
СТАРА ПАЗОВА • У СУСРЕТ ОКТОБАРСКИМ ДАНИМА СТАРИХ

Година активног старења
и међугенерацијске солидарности
За активисту године на Фестивалу стваралаштва старијих „Златно доба“ који организује Геронтолошки
центар Београда од 25 – 27. септембра ове године, из Старе Пазове предложена је Марија Хлебјан

Г

енерална скупштина Уједињених
нација је 1981 .године препоручила земљама чланицама да прогласе Националне дане старих људи, а
1990. године Генерална скупштина УН
прогласила 1. октобар за Међународни
дан старих. И сваке године Центар за
социјални рад и Служба кућне неге, помоћи у кући и клуба за стара и одрасла
лица из Старе Пазове припремају и реализују програм у оквиру октобарских
дана солидарности са старим људима
„Старима с љубављу“ који је уистину
посвећен старењу и старим људима.
Европска унија је 2012. годину прогласила за Годину активног старења и
међугенерацијске солидарности с циљем да се позабаве питањима старосне
дискриминације и демографских промена на начин који је исправан и одржив за сва старосна доба. Такође, ове
године ће се промовисати иновативна
решења за све економске и друштвене
изазове који се налазе пред Европском
популацијом која стари. Европска година активног старења и у нашој земљи би требала да
допринесе смањењу
нагомиланих
негативних ставова према старењу, као и да
подигне свест у јавности о проблемима
с којима се сусрећу
старији грађани и
да промовише идеју
активног и здравог
старења и међугенерацијске солидарности.
С каквим се проблемима срећу стари
људи у локалној заједници и сопственом окружењу, указала је у Приручнику за добре суседе
„Старимо с љубављу“
Мирјана
Соколовић, стручни сарадМарија
ник и руководилац
Службе кућне неге,
помоћи у кући и клуба за стара и одрасла лица старопазовачког Центра за
социјални рад који је ову књигу издао
2005.године. Она у овом Приручнику,
између осталог указује на специфичност и проблеме старих људи у нашем
окружењу, као и да ли има волонтера
који су мотивисани и обучени за рад са
старим људима, и да ли, уопште желимо да нешто променимо у својој средини да би стари људи живели боље.
У прилог чињеници да се старим
људима у Општини Стара Пазова посвећује пажња, иду и бројне активности које спроводи Центар за Социјални
рад: Од организовања кућних посета
усамљеним и онемоћалим старим људима, прикуљања прилога у новцу,
храни, одећи и обући, креативним ра-

Дружење у Клубу
у Старој Пазови
дионицама и секцијама, преко организовања изложби,
књижевних вечери,
спорских активности, сусрета клубова старих, генерацијских и међугенерацијских дружења
и прослава, па све
до стручних предавања и обележавања Међународног
дана старих људи.

Учешће
на Фестивалу
стваралаштва
старијих
Ове године РЈ
„Дневни центри и
клубови“ ГеронтоХлебјан
лошког центра Београд
организује
јубиларни, десети Фестивал стваралаштва старијих „Златно доба“ који претходи Октобарским данима солидарности са старим људима и одржава се од
25. до 27.септембра. Овај Фестивал је
покренут 2003. године и недвосмислено је својим програмима акцентирао
ону страну живота којој године ништа
не одузимају. Десети фестивал „Златно доба“ у Европској години активног
старења и међугенерацијске солидарности доделиће „Златно признање“ за
особе „трећег доба-златног доба“ које
су својим примером кроз лични ангажман у различитим областима стваралаштва промовисале активни концепт
старења. Признање ће бити уручено
на отварању Фестивала 25. септембра
у београдском Геронтолошком центру,

а за активисту године из Старе Пазове
предложена је Марија Хлебјан.

Предлог
за активисту године
Марија Хлебјан, (1945.) сем што се
бави аматерском глумом (Позориште
„Владимир Хурбан Владимиров“ и Арт
центар „Хлеба и игара“) и учествује на
домаћим и страним фестивалима и манифестацијама, гостује на медијима и
бори се за афирмацију вредности хуманог односа окружења према старијима
и старима, активног и квалитетног живота у старости, активна је и у оквиру

старопазовачке геронтолошке институције. Члан је Савета Клуба за стара и
одрасла лица, обавља послове секретара и благајника и ради на информисању грађана о одредбама Правилника о
раду клуба, попуњавању приступница,
издавању чланских карата, прикупљању чланарине и активно је учествовала
у организовању свих досадашњих манифестација у Клубу, међу којима и „Октобарских дана солидарности са старима“
(културно-уметничке вечери, сусрете
клубова из Врњачке Бање, Темерина,
Сремске Митровице, трибине и предавања). Марија је, 2010. године играла
у представи Мирослава Бенке „Осликано ињем“ која је гостовала на фестивалима у Ирану и Египту. Исте године
играла је и главну женску улогу у представи „Кад веју пролећни вихори“ у режији Мирослава Бенке која је освојила
бројна признања на домаћим фестивалима, а на републичком фестивалу у Кули добила је награду за најбољу женску
улогу. Прошле године на републичком
фестивалу у Кули добила је награду за
најбољу споредну женску улогу у представи „Крчма на главном друму“. Марија
је остварила и многа друга признања, а
статус корисника гронтолошке институције у Старој Пазови стекала је 2010. године. У години активног старења Марија
Хлебјан је леп и успешан пример особе
која својим волонтерским радом у Клубу
за старе и аматерским радом у старопазовачком Позоришту ВХВ јесте промотер
активног живота у трећем добу.
Г. Мајсторовић
(Пројекат подржан од стране
Покрајинског секретаријата за
културу и јавно информисање)

Чланови Савета Клуба за дневни боравак

