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Разјаснила одговорности (створила неопходни 
правно обавезујући оквир права старијих особа у 
складу са одредбама међународног права; разјасни-
ла која су права старијих особа и који су минимални 
стандарди и неопходно деловање како би се они за-
штитили; учинила видљивим одговорности држава и 
осталих актера према старијим особама). 

Побољшала одговорност (обезбедила механизам 
за извештавање и формално демонстрирање одго-
ворности за деловање држава према старијим осо- 
бама; обезбедила систем одговора на кршење права 
старијих особа; охрабрила постојећи дијалог међу 
државама чланицама УН, цивилног сектора, органи-
зација, НВО-а, приватног сектора и самих људи, пу-
тем праћења имплементације).

Усмеравала доношење политика/прописа (обез-
бедила оквир за усмеравање доношења одлука по 
питању политике; подстицала прикупљање подата-
ка обраћајући пажњу на узраст, како би се утицало 
на политичке одлуке: промовисала програме који во- 
де рачуна о годинама; помогла владама да врше пра- 
веднију расподелу средстава; охрабривала већу раз-
војну помоћ за програме који су намењени старијим 
особама; довела до обуке особља које пружа здрав-
ствену негу, запослених, правосуђа и других који се 
баве питањима старијих особа; усмеравала приватни 
сектор како може да заштити права старијих особа).

Акција под називом ADA – Age demands Action –  
Старији Захтевају Акцију је глобална акција коју Help- 
Age International организује већ седму годину, кори-
стећи Међународни дан старијих особа да привуче 
пажњу јавности и укаже на социјалне неправде и ди- 
скриминацију старијих особа широм света. Преко 
60 земаља, укључује се у ову акцију и сусреће са 
министрима и представницима локалне власти како 
би захтевали побољшања. Приоритети укључују до- 
ступност здравственог осигурања, пензије и про-
граме социјалне помоћи. На међународном нивоу, 
кампања позива на усвајање нове конвенције Уједи-
њених Нација која би у фокусу имала старије особе. 
Србија је земља која је од почетка укључена у ову 
акцију и старије особе из целе Србије се састају са 
доносиоцима одлука и тиме покушавају да скрену 
пажњу на проблеме са којима се старије особе суо-
чавају.

Извор: HelpAge International

Превели и приредили:

Наташа Тодоровић 
дипломирани психолог

др Милутин Врачевић

у развоју услуга за најстарије

регионална 
сарадња

• Право старијих особа на рад

Понекад се старије особе окарактеришу као “не-
одговарајуће за рад” на основу њихових година – ово 
је кршење људских права на радном месту. Свако 
има право да слободном вољом изабере занимање. 
Штавише, старије особе су понекад принуђене да 
престану са радом због обавезујућих старосних гра-
ница пензионисања.

• Права старијих особа на личну својину и право на-
следства

У многим деловима света, наследно право, како 
статутарно тако и обичајно, онемогућава женама свих 
година право да наследе некретнине након мужев-
љеве смрти. Чланови породица често отерају удови-
цу са земље или им одузму имање што представља 
кршење њиховог права на једнакост у поседовању, 
руковођењу и располагању некретнинама.

Шта би конвенција чинила?

Борила би се против старизма и старосне дис-
криминације (довела би до смањења старосне дис- 
криминације и старизма; обавезала државе које су  
ратификовале конвенцију да усвоје недискримина-
торске законе; скренула пажњу на многобројне 
дискриминације којима су старије особе изложене; 
створила основу за заступање, јавну свест и обра-
зовање по питању права старијих особа; ојачала од-
говор друштава на изазове демографских промена  
и унапредила солидарност међу генерацијама).

Променила животе старијих људи (помогла би 
старијим лицима да воде достојанствен живот; про- 
менила виђење старијих лица као прималаца помоћи 
у појединце који имају знање, моћ и искуство; омо-
гућиће веће поштовање према старијим особама и 
ојачати међугенерацијску солидарност).

Брига о старима у Словенији

Група професионалаца из социјалне заштите 
Војводине који су ангажовани на пословима 

подршке старијим људима, учешћем на конкурсу 
Покрајинског завода за социјалну заштиту из Новог 
Сада, добилa је прилику да кроз студијску посету 
Словенији провери, потврди и унапреди своја ис-
куства и сазнања кроз изванредан приказ прилика и 
праксе које су домаћини приредили гостима из пет 
земаља региона.

Канал на Сочи

Ова мала општина у Горишкој регији у партнерству 
са Савезом удружења пензионера носилац NET-AGE 
пројекта за Републику Словенију била је домаћин 
студијске посете организоване од 03. до 07. марта ове 
године.

Горишка је једна од 12 словеначких регија у којој 
живи око 120.000 становника, а Нова Горица је са 
око 21.000 становника њен највећи град, културно и 

привредно седиште, смештена на самој граници са 
Италијом. До краја другог светског рата Нова Гори-
ца је чинила целину са Горицом која од тада припада 
Италији. Данас их раздваја или, боље речено спаја 
градски трг - Трг Европе. Канал на Сочи и Випава, које 
су посетили учесници студијске посете, две су од 12 
општина Горишке регије. Нова Горица је понудила и 
обезбедила смештај за више од 100 учесника у хотелу 
Перла где су се одвијала и свакодневна пленарна пре-
давања.

Алдо Терновец 
председник Савеза пензионера Словеније

Андреј Маффи, председник општине Канал на Сочи  
и Мирјана Соколовић

Као и сваки добар домаћин, председник општи-
не Канал на Сочи господин Андреј Маффи је отворио 
и поздравио скуп. У свом излагању је, осим предста-
вљања општине Канал на Сочи у којој живи око 6000 
становника у 22 насељена места, показао веома добро 
познавање демографских прилика у Словенији укљу-
чујући општину коју предводи и у којој му ни једна ак-
тивност у вези бриге о најстаријима није непозната јер 
их редовно прати, подржава и у њима често учествује. 
Једнако активно је господин Андреј учествовао на свим 
дешавањима у време петодневног боравка гостију из 
земаља региона.

Председник Савеза пензионера Словеније господин 
Алдо Терновец једнако посвећен улози домаћина сту-
дијског скупа, својим је излагањима и преданошћу реа- 
лизацији бројних активности програма у његовом пле- 
нарном и показном делу, посебно у свакодневно орга- 
низованим посетама институцијама и другим пружао-
цима услуга, показао да је партнерство у Словенији за- 
једнички удео у истом процесу континуиране, свеобу-
хватне бриге свих о онима који су најстарији.
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(Ре)нормализација живота и суживота

Демографске прилике у Словенији, могло би се ре- 
ћи и неприлике, биле су тема неколико пленарних 
предавања. Све већи број старих људи и потреба да се 
друштвено окружење прилагоди неминовности соп-
ственог старења, удружује у широк фронт разноврсних 
акција представнике свих сектора. Просечна старост 
становника у општинама Нова Горица (43,6 година) и 
 Канал на Сочи (44 године) већа је од просечне старости  
у Словенији (42 године). У Новој Горици живи 18,7% 
људи старијих од 65 година (5,3% је старије од 80 
година), док је у општини Канал на Сочи учешће ста-
ријих од 65 година у укупном становништву још веће и 
износи 19,2%, као и учешће старијих од 80 година које 
износи 6,8%.

Демографске промене у Европи, које су једнако из- 
ражене и у Словенији, проф. др Јоже Рамовш са Ин-
ститута за геронтологију и међугенерацијске односе 
''Антон Трстењак'' из Љубљане једноставно назива де-
мографском кризом или кризом становништва која је  
по својој тежини у данашње време ''криза без пресе-
дана''. Она је уз економске, еколошке и енергетске про- 
блеме саставни део свеопште кризе у свету, у којем је 

криза (проблем или невоља) ''постала најмоћнија чо-
векова енергија''. Обзиром да нису познати начини ка-
ко би се демографска криза могла превазићи, као добру 
могућност за смањење њеног притиска на појединца, 
породицу и друштво, проф. Рамовш истиче да је не-
опходно ''фокусирати се на унапређење суживота у ло-
калној заједници, на послу и у породици''.

У оквиру обрађене теме ''Институционални и ал-
тернативни облици заштите у старости'', а у контексту 
могућности за ублажавање демографске кризе проф. 
Рамовш је говорио о 3 врсте програма: програми за бригу 
о немоћнима (смештај у дом, помоћ у кући, кућно лече-
ње) у које је укључено 3-4% популације, затим програ-
ми за активно и здраво старење у које је укључено око 
20% људи старијих од 60 година и коначно, програми 
за бољи суживот и сарадњу међу генерацијама који 
могу да обухвате целокупно становништво кроз обуке 
и образовање за све узрасте - од деце, преко младих 
па све до најстаријих. Крајњи исход треће наведене 
врсте програма јесте: нормализација живота и сужи-
вота старих људи. Док прва група програма спада у 
институционалне (социјална заштита, здравство) или 
''тешке'' програме, друга и трећа врста програма спа-
дају у ванинституционалне или ''лаке'' програме. Они 

су нискобуџетни, одвијају се у средишту заједнице и 
решавају свакодневне проблеме и потребе великог 
броја људи.

Предуслови за успех програма на (ре)нормализа-
цији живота и суживота старих људи подразумевају 
постојање изводљивих планских докумената и за- 
једничко ангажовање политичара у власти (гра-
доначелник, чланови већа), општинске управе, ор-
ганизација цивилног друштва (пензионери, млади, 
представници културе), здравствених и социјалних 
радника, угледних појединаца, повезивање разли-
читих ресора, међугенерацијску сарадњу и дијалог и 
прилагођено деловање тржишне економије.

Традиционално институционално

И поред тога што се највећи део студијске посете 
односио на представљање различитих облика ван-
институционалне заштите најстаријих, смештај у 
установе је у Словенији важан вид збрињавања нај-
старијих људи. Овај скуп и ''тежак'' (како га назива 
проф. Рамовш) облик заштите у Словенији је по обу- 
хвату корисника, критичком оценом домаћина ре-
чено, још увек предоминантан. Од 1000 становника, 
њих 8 је у дому, док свега 3 старије особе имају по-
моћ у кући. Укупно 6.000 људи има помоћ у кући док 
се 18.000 старих у Словенији налази на смештају у 
домовима којих има 94 у целој земљи - 66 државних 
и 28 приватних.

Дом пензионера у Новој Горици је на први поглед 
један стандардно лепо уређен дом налик домовима 
у Србији. Грађен је 1976. године, прихвата 230 кори-
сника, има мало оделење за дневни боравак и по- 
себно оделење високог стандарда Подсаботин (из-
грађен 2008. године на локацији изван града) који 
прихвата на смештај 94 корисника. Основна цена у 
дому у Новој Горици је од 15 до 30 евра на дан, док 
је у Подсаботину основна цена од 22 до 39 евра на 
дан. Највећи број корисника није у могућности да 
самостално финансира боравак у дому.

Оба објекта, њихова унутрашњост, уређеност, хи- 
гијена, корисници и особље остављају, сами по себи, 
врло добар утисак на посетиоце, али је тај утисак до- 
био једну дубљу димензију кроз речи човека који 
руководи установом. Директор дома др Бојан Станте 
изнео је критички, на моменте ироничан осврт на 
институцију домског смештаја уопште, на архитек-
тонски неприлагођен начин градње домова и високе 
трошкове отплате који још увек знатно оптерећују 
месечне приходе дома, на застареле методе рада, 
неекономично располагање средствима за рад, оде- 
ћом, храном. Изазивајући почетну збуњеност посети-
лаца, др Бојан је као врстан професионалац и уједно 
посвећени заљубљеник у свој посао и старије људе 
који су му поверени на бригу, посредно посведочио 

да је својим идејама и радом на пиједастал сврхе 
домског смештаја поставио достојанство старијих 
људи. Поред свих неуслова на које је указао, заједно 
са својим сарадницима (у оба дома је запослено 
150 људи) др Бојан тражи и проналази начине да 
обезбеди корисницима квалитетан и садржајан 
живот у дому. А највише их је болесних, дементних. 
Сигурна соба, лични ЦД (са омиљеном музиком и/
или драгим фотографијама), терапија псима, ''ауто-
буско стајалиште'' у кругу дома (''локација избора'' 
за кориснике који су склони да одлазе из дома), 
формирање малих домских група и активација ко-
рисника у самопослуживању, учешћу у припремању 
оброка или другим једноставнијим пословима који 
су индивидуално усклађени са очуваним вештина-
ма, неке су од метода рада које се развијају у дому и 
дају веома добре резултате. Поред њих се примењују 
и уобичајене културно-забавне, радно-окупационе 
и друге активности. Свестан да посао, на начин како 
га он креира и организује, троши психофизичке 
ресурсе запослених, директор дома др Бојан Станте, 
иначе неуропсихијатар по струци, велики део новца 
обезбеђује и улаже у супервизију - за запослене и 
себе лично.

Представници Србије на обали Соче

Човек са визијом - Др Бојан Станте директор 
Дома пензионера Нова Горица

Кратак осврт на посету приватном дому Пристан 
у Випави који не парира новогоричком дому обиљем 
аутентичних метода рада, али не заостаје у погледу 
услова смештаја, може се сажети у запажање да 
приватни домови имају једнак третман од стране 
државе и једнако одговоран и отворен однос према 
њој, што може илустровати податак да старији 
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људи под истим условима остварују право на услуге 
домског смештаја у приватним и у државним до-
мовима. Посебна услуга коју развија дом Пристан 
јесте припрема и дистрибуција куваног оброка ста-
ријим суграђанима који имају потребу за овим видом 
подршке у кући.

Центар за помоћ у кући ''Клас'' 

Иако заступљене у знатно мањем обиму, квали-
тетне услуге које се пружају у отвореној заштити 
на веома леп начин су представљене учесницима. 
О услугама помоћи у кући које организије посебна 
јединица Центра за социјални рад у Новој Горици 
– Центар за помоћ у кући ''Клас'', свеобухватно и 
аутентично је говорила Јелка Хумер, дипломирани 
социјални радник и руководилац центра.

ње стамбеног простора и изношење смећа, намешта- 
ње кревета и одржавање постеље; 2) помоћ у обав-
љању дневних активности – храњење, облачење/
свлачење, умивање/купање, одржавање личног при-
бора и ортопедских помагала; 3) помоћ у одржавању 
социјалних контаката - изградња социјане мреже 
(сродници, волонтери), пратња корисника ван куће, 
информисање о правима у државним институција- 
ма, припрема за институционално збрињавање.

Корисник има право на помоћ у кући, ако су му 
потребне најмање две услуге из два различита сета 
услуга. Директне услуге се пружају у кући старијих 
људи, могу се користити сваки дан у недељи од 6 до 
22 часа, али највише до 20 сати недељно. У случају 
да због потреба корисника услуге спроводе два 
пружаоца, месечни број сати не може бити већи од 
једне трећине укупно могућег броја сати. Корисници 
учествују у трошковима услуга са 3,8 евра по сату 
просечно (цене се формирају посебно за сваку оп-
штину). Цена услуге се повећава 40% за дане викенда 
и 50% за дане празника.

Осим помоћи у кући у оквиру дневних активности 
за старије обезбеђују се и услуге: домског збриња-
вање, целодневне телефонске подршке, заштићеног 
становања и група за самопомоћ.

Јелка Хумер је, из угла социјалног радника и ру-
ководиоца истакла предности центра за помоћ у кући 
као јавног сервиса које се огледају кроз – могућност 
увођења нових програма у област социјалне заштите, 
обезбеђен једнак приступ услугама за све грађане, 
континуитет и трајност услуга, развој струке, рад 
обучених кадрова, примену интердисциплинарног 
приступа, транспарентност рада, сарадњу са локал- 
ним партнерима, удружењима пензионера, невлади-
ним организацијама, здравственом службом, као и 
кроз добро познавање и праћење локалних прилика.

Центар за помоћ у кући ''Клас'' финансира се из 
општинског буџета. Илустрације ради, може се поме-
нути, да у општини Канал на Сочи која је била дома-
ћин регионалног скупа, издвајања за социјалну за-
штиту износе 4,2% локалног буџета.

Међугенерацијски центри

Међугенерацијски центри представљају новији 
вид дневне активације грађана свих узраста који се 
организује у циљу унапређења суживота у заједници 
као предуслова (ре)нормализације животних окол-
ности у условима демографске кризе. Учесници сту- 
дијске посете имали су прилику да посете два Ме-
ђугенерацијска центра и на лицу места се увере како 
добар дијалог и заједничке акције представника 
различитих генерација, струка, ресора и сектора 
стварају амбијент у којем доминирају ефекти задо- 

вољених потреба за припадањем, учешћем и само-
остварењем. Концепција малих локалних заједница 
какве су словеначке општине од средине деведесетих 
година, доприноси блискости људи у територијал-
ном простору који је прилагођен потребама мањег 
броја становника и у којем ретко ко може бити мар-
гинализован, непознат, искључен, запостављен или 
заборављен.

И док се Међугенерацијски центар Дескле пред- 
ставио културно уметничким програмом у лепо уре-
ђеном простору дома културе у којем су у ''кристалној 
соби'' изложене рукотворине старијих чланица, а у 
клупском делу бораве чланови окупљени око дру-
штвених игара и израде маски за карневалске дане 
који су у време студијске посете били у току, дотле се 
Међугенерацијски центар у Випави представио сво-
јим филантропским аспирацијама и активностима. 
У адаптираном и лепо уређеном простору старе ос-
новне школе око разноврсних активности окупљају 
се бројни мештани свих узраста. Међугенерацијски 
центри представљају новији облик унапређења су-
живота грађана. Њихов рад се за сада организује и 
финансира програмски и спроводи волонтерски, али 
постоји тенденција (и препорука ЕУ) да овај облик 
''социјалне услуге за све узрасте'' добије законодавни 
оквир и стандардизовани облик до 2022. године.

На Тргу Европе у Новој Горици Рада Митровић 
директорка Покрајинског завода за социјалну  
заштиту са сарадницима

Ведро и оригинално - стручно излагање у 
карневалском руху - Јелка Хумер 
дипл. социјални радник, руководилац 
Центра за помоћ у кући ‘’Клас’’

Закључак и још понешто за крај

Анализа бројних понуђених тема и приказаних 
садржаја, са временске дистанце у којој се они настоје 
сумирати, забележити и обликовати у текст намењен 
информисању колега и сарадника у Србији, открива 
тешкоћу аутора да направи селекцију која је у исто 
време свеобухватна и сажета. Стога овај прилог 
представља један субјективни одабир са богате 
листе догађања у студијској посети Словенији где су 
своје равноправно и важно место заузеле и теме које 
овом приликом нису шире обрађене, а односе се на: 
национални програм социјалне помоћи (мр Мартина 
Трбанц - Министарство за рад, породицу, социјална 
питања и једнакост), трансфере за социјалну заштиту 
(Габријела Мугерли, Центар за социјални рад Нова 
Горица), проблеме деменције у Словенији и друга 
ментална стања становника трећег животног доба 
(депресија, суицид), самоорганизовање старијих и 
програме ''старији за старије'', помоћ коју здравствени 
систем пружа у отвореној заштити (патронажа и па- 
лијативно збрињавање) и на бројне активности ци-
вилног сектора (Црвени крст, Каритас, Удружења 
пензионера).

Закључак који је уједно и оцена стања у области 
подршке старијим људима које је у Новој Горици 
представљено учесницима из земаља јадранско-
јонског региона јесте да Словенија развија у пракси 
активан концепт социјалне политике намењен ста-
ријим људима који има за циљ: да омогући старијима 

У оквиру Центра за помоћ у кући ''Клас'' фун-
кционише: Центар за дневне активности за старије 
и Међугенерацијски центар. Помоћ у кући је само 
једна од услуга која се обезбеђује у оквиру дневних 
активности за 191-у старију особу у Новој Горици 
(укупан број корисника горичком у региону је 380). 

Помоћ у кући обухвата: 1) помоћ у домаћинству - 
доношење припремљеног оброка или куповну хране  
и припремање оброка, прање посуђа, основно чишће-
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најава

Девети национални геронтолошки конгрес са 
међународним учешћем одржаће се у Врњачкој 

Бањи од 16. до 18. маја 2014. године. Тема конгреса 
носи назив:

Будите и ви учесник IX  
Геронтолошког конгреса 

Упркос предвиђањима да ће 2014. година бити 
још једна година искушења и за Србију и за све 

нас, грађане Србије, Фондација „Солидарност Срби- 
је“ не одустаје од своје мисије хуманитарства и ши-
рења свести о солидарности. Свесни чињенице да  
сви, који живимо на територији бивше СФРЈ, прола-
зимо кроз исте транзиционе муке и глобалну еконо-
мску кризу, почетак године смо обележили сарад- 
њом са Геронтолошким центром Грабовац, у Рисну, 
у Црној Гори. Повод наше посете овом Центру је би-
ла додела донације у виду грнчарског материјала 
и алата, који је Грабовцу неопходан за радно оку-
пациону терапију њихових корисника. Нисмо забо-
равили ни на запослене у Центру, и као доказ за то 
поклонили смо им лаптоп рачунар.

У Фондацији „Солидарност Србије“, месец јануар 
је дефинитивно обележила брига о старима, те смо 
из Рисна отишли у Бачку Паланку, такође у посету Ге-
ронтолошком центру. У разговору са Руководством 
овог Центра, дошли смо до заједничког закључка 
да су им креветски душеци у том тренутку били нај-
потребнији. И за то смо нашли решење, и послали им 
душеке, како би дотрајале заменили новима, и на тај 
начин својим корисницима учинили боравак у центру 
удобнијим.

У фебруару се у Требињу, у Републици Српској 
одржао Симпосион на тему „Теологија у јавној сфе-
ри“. Директор Фондације „Солидарност Србије“, доц. 
др Владимир Илић је на позив Епископије захумско 
херцеговачке учествовао на овом великом регио-
налном скупу, и нашао се у друштву регионалне ин- 
телектуалне елите, др Богољуба Шијаковића, мп 
Олега Солдата, Ђорђа Вукадиновића, мр Нина Рас-
пундића, мр Мише Ђурковића и многих других.

Посета Требињу је, такође, била и прилика да се 
настави рад на пројекту изградње Регионалног цен-
тра за хипорехабилитацију. Иако је у питању велики 
пројекат, који захтева максимално ангажовање, доц 
др Владимир Илић свој ентузијазам преноси на са- 
раднике, и захваљујући томе ова, првобитно визио-
нарска идеја, добија коначан облик и подршку свих 
надлежних институција.

На кратко смо се вратили у Београд, где је ди-
ректор Фондације присуствовао отварању Центра за 

да очувају своје способности и квалитет живота у 
кућним условима, да подиже ниво њихове социјалне 
сигурности, да омогући растерећење њиховим по-
родицама, да проширује врсте услуга у контексту ин-
тегрисане бриге о старима, да омогући коришћење 
програма услуга свим старијим особама под једна-
ким условима, да негује концепт активног старења и 
омогући учешће остарелих кроз развој самопомоћи и 
солидарности и да обезбеди приступ програмима за 
старије људе у свим подручјима.

NET- AGE пројекат се спроводи у партнерству 
14 организација из јавног и цивилног сектора  
Италије, Хрватске, Албаније, Црне Горе, Слове- 
није и Србије. Носиоци пројекта у Србији су Покра-
јински завод за социјалну заштиту и Новосадски 
хуманитарни центар. Учесници студијске посете 
Словенији били су професионалци из јавног сек-
тора Војводине (из установа за смештај, центара 
за социјални рад и др.) који су ангажовани на 
пословима подршке старијим људима. Селекцију 
кандидата (укупно 8) извршио је Покрајински 
завод на основу спроведеног конкурса. Конкурс 
и избор кандидата за представнике цивилног 
сектора обавио је Новосадски хуманитарни цен-
тар. На конкурсима су изабрани и кандидати који 
ће у мају месецу путовати у студијску посету у 
Италију  (из јавног сектора покрајине - 7 профе-
сионалаца).

Мр Клара Гоља, општина Канал на Сочи

У студијској посети Словенији, јавни сектор 
Србије су представљали - кандидати примљени 
на конкурсу Покрајинског завода: Славица Мар-
ковић, Весна Матић, Сања Грмуша, Мирјана Со-
коловић, Стеван Арамбашић, Томислав Богуно- 
вић, Љиљана Зељковић, Нада Јулинац и пред- 
ставнице Покрајинског завода - Рада Митровић, 
Ивана Копривица и Јелица Марић. На органи-
зовању целокупне студијске посете у име Покра-
јинског завода за социјалну заштиту, вредно је 
радила Татјана Лазор Обрадовић, на чему су јој 
учесници искрено захвални.

Циљ NET-AGE пројекта је ‘‘промоција регионалног 
социјалног развоја кроз умрежавање релевант-
них актера из јавног и цивилног сектора, како 
би се подстакле иновације у пружању социјално-
здравствених услуга за старије’’. Пројекат траје до 
маја 2015. године, а финансира се средствима IPA 
Adriatic програма за прекограничну сарадњу.

И, за сам крај овога прилога, као аутор његовог 
садржаја слободна сам да издвојим особу која је са 
учесницима студијског скупа била од самога почетка, 
потпуно посвећена целини програма и сваком сег-
менту посебно. Сваком предавачу, учеснику, сваком 
техничком детаљу у којем није било ни једне грешке, 
сатници од које се није одступило ни у предавањима 
нити обиласцима установа и пружалаца услуга које 
су укључивале и упознавање са лепотама Горичког 
крајолика и појединих знаменитости историје и кул-
туре. Особу која је уз максималну концентрисаност 
и стрпљење испољила вештине доброг вођења ве-
ликог студијског подухвата, при чему је све време 
била и остала неупадљива и ненаметљива - то је мр 
Клара Гоља - представница општине Канал на Сочи. 
Уступањем материјала са студијског скупа у Слове-
нији Клара је помогла да неке од информација које 
садржи овај прилог буду доступне стручној јавности 
у Србији. Клара Гоља се, као и други чланови сло-
веначке делегације радује доласку у Србију - у Нови 
Сад, априла месеца ове године, очекујући угодан и 
користан боравак који припремају наши домаћини - 
Покрајински завод за социјалну заштиту и Новосад-
ски хуманитарни центар. 

Текст и фотографије 
Мирјана Соколовић

нова година- 
стара пракса 

Култура старења и старости између 
традиционалног и савременог модела

Програмом Конгреса је предвиђена презентација 
научних и стручних саопштења и постера из области 
демографије, социологије, медицине, биологије, 
психологије, социјалног рада, социјалне заштите, 
социјалне политике, права, економије, педагогије, 
филозофије, религије, културе, физичке културе, 
архитектуре, урбанизма, стамбене проблематике, 
заштите потрошача и других научних и стручних 
дисциплина, укључујући и волонтерске хуманитарне 
активности.

Рад треба да садржи: Назив, резиме (до 300 речи) 
и кључне речи (до 5), на српском и енглеском језику 
и може да има до 16 страна А4 формата (2 ауторска 
табака), у Times New Roman фонту (величина слова 
12, проред 1). Рад се шаље у електронској форми на 
адресу Председнице организационог одбора Кон-
греса др Драгане Динић draganadinic@gmail.com или 
на адресу Геронтолошког друштва Србије gdsdecans-
ka@gds.org.rs за Мир-јану Мајсторовић. Рок за слање 
резимеа рада је био до 10. 03. 2014. године, а рок за 
слање реферата у целини је 01. 05. 2014. године.

Геронтолошко друштво Србије је обезбедило сме- 
штај за учеснике у хотелу Звезда (где се Конгрес 
одржава), у двокреветним собама, по регресираној 
цени од 7000 РСД, која укључује: два пуна пансиона, 
свечану вечеру и боравишну таксу. Котизација за 
учеснике конгреса из Србије износи 5000 РСД.

У току је и поступак лиценцирања Конгреса у Ко-
мори социјалне заштите, што значи да ће учешћем 
на Конгресу, запослени у социјалној заштити, као 
учесници-предавачи и/или као учесници-слушаоци 
остварити бодове неопходне за лиценцу.


