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ТРЕ ЋЕ ДО БА, СУ МОР НА ИЛИ СУН ЧА НА ЈЕ СЕН ЖИ ВО ТА – ОД НАС ЗА ВИ СИ

Г
е не рал на скуп шти на Ује ди ње них 
на ци ја је 1981 .го ди не пре по ру-
чи ла зе мља ма чла ни ца ма да про-

гла се На ци о нал не да не ста рих љу ди, а 
1990. го ди не Ге не рал на скуп шти на УН 
про гла си ла 1. ок то бар за Ме ђу на род ни 
дан ста рих. И сва ке го ди не Цен тар за 
со ци јал ни рад и Слу жба кућ не не ге, по-
мо ћи у ку ћи и клу ба за ста ра и од ра сла 
ли ца из Ста ре Па зо ве при пре ма ју и ре-
а ли зу ју про грам у окви ру ок то бар ских 
да на со ли дар но сти са ста рим љу ди ма 
„Ста ри ма с љу ба вљу“ ко ји је уисти ну 
по све ћен ста ре њу и ста рим љу ди ма. 
Европ ска уни ја је 2012. го ди ну про-
гла си ла  за Го ди ну ак тив ног ста ре ња и 
ме ђу ге не ра циј ске со ли дар но сти с ци-
љем да се по за ба ве пи та њи ма ста ро сне 
дис кри ми на ци је и де мо граф ских про-
ме на на на чин ко ји је ис пра ван и одр-
жив за сва ста ро сна до ба. Та ко ђе, ове 
го ди не ће се про мо ви са ти ино ва тив на 
ре ше ња за све еко ном ске и дру штве не 
иза зо ве ко ји се на ла зе пред Европ ском 
по пу ла ци јом ко ја ста ри. Европ ска го-
ди на ак тив ног ста ре ња и у на шој зе-
мљи би тре ба ла да 
до при не се сма ње њу  
на го ми ла них не га-
тив них ста во ва пре-
ма ста ре њу, као и да 
по диг не свест у јав-
но сти о про бле ми ма 
с ко ји ма се су сре ћу 
ста ри ји гра ђа ни и 
да про мо ви ше иде ју 
ак тив ног и здра вог 
ста ре ња и ме ђу ге-
не ра циј ске со ли дар-
но сти.

С ка квим се про-
бле ми ма сре ћу ста ри 
љу ди у ло кал ној за-
јед ни ци и соп стве-
ном окру же њу, ука-
за ла је у При руч ни-
ку за до бре су се де 
„Ста ри мо с љу ба вљу“ 
Мир ја на Со ко ло-
вић, струч ни са рад-
ник и ру ко во ди лац 
Слу жбе кућ не не ге, 
по мо ћи у ку ћи и клу ба за ста ра и од-
ра сла ли ца ста ро па зо вач ког Цен тра за 
со ци јал ни рад ко ји је ову књи гу из дао 
2005.го ди не. Она у овом При руч ни ку, 
из ме ђу оста лог ука зу је на спе ци фич-
ност и про бле ме ста рих љу ди у на шем 
окру же њу, као и да ли има во лон те ра 
ко ји су мо ти ви са ни и об у че ни за рад са 
ста рим љу ди ма, и да ли, уоп ште же ли-
мо да не што про ме ни мо у сво јој сре ди-
ни да би ста ри љу ди жи ве ли бо ље.

У при лог чи ње ни ци да се ста рим 
љу ди ма у Оп шти ни Ста ра Па зо ва по-
све ћу је па жња, иду и број не ак тив но-
сти ко је спро во ди Цен тар за Со ци јал ни 
рад: Од ор га ни зо ва ња кућ них по се та 
уса мље ним и оне мо ћа лим ста рим љу-
ди ма, при ку ља ња при ло га у нов цу, 
хра ни, оде ћи и обу ћи, кре а тив ним ра-

ди о ни ца ма и сек-
ци ја ма, пре ко ор га-
ни зо ва ња из ло жби, 
књи жев них ве че ри, 
спор ских ак тив но-
сти, су сре та клу бо-
ва ста рих, ге не ра-
циј ских и ме ђу ге не-
ра циј ских дру же ња 
и про сла ва, па све 
до струч них пре да-
ва ња и обе ле жа ва-
ња Ме ђу на род ног 
да на ста рих љу ди. 

Уче шће 
на Фе сти ва лу 
ства ра ла штва 
ста ри јих

Ове го ди не РЈ 
„Днев ни цен три и 
клу бо ви“ Ге рон то-
ло шког цен тра Бе-
о град ор га ни зу је 

ју би лар ни, де се ти Фе сти вал ства ра ла-
штва ста ри јих „Злат но до ба“ ко ји прет-
хо ди Ок то бар ским да ни ма со ли дар но-
сти са ста рим љу ди ма и одр жа ва се од 
25. до 27.сеп тем бра. Овај Фе сти вал је 
по кре нут 2003. го ди не и не дво сми сле-
но је сво јим про гра ми ма ак цен ти рао 
ону стра ну жи во та ко јој го ди не ни шта 
не од у зи ма ју. Де се ти фе сти вал „Злат-
но до ба“ у Европ ској го ди ни ак тив ног 
ста ре ња и ме ђу ге не ра циј ске со ли дар-
но сти до де ли ће „Злат но при зна ње“ за 
осо бе „тре ћег до ба-злат ног до ба“ ко је 
су сво јим при ме ром кроз лич ни ан га-
жман у раз ли чи тим обла сти ма ства ра-
ла штва про мо ви са ле ак тив ни кон цепт 
ста ре ња. При зна ње ће би ти уру че но 
на отва ра њу Фе сти ва ла 25. сеп тем бра 
у бе о град ском Ге рон то ло шком цен тру, 

а за ак ти ви сту го ди не из Ста ре Па зо ве 
пред ло же на је Ма ри ја Хле бјан.

Пред лог 
за ак ти ви сту го ди не

Ма ри ја Хле бјан, (1945.) сем што се 
ба ви ама тер ском глу мом (По зо ри ште 
„Вла ди мир Хур бан Вла ди ми ров“ и Арт 
цен тар „Хле ба и ига ра“) и уче ству је на 
до ма ћим и стра ним фе сти ва ли ма и ма-
ни фе ста ци ја ма, го сту је на ме ди ји ма и 
бо ри се за афир ма ци ју вред но сти ху ма-
ног од но са окру же ња пре ма ста ри ји ма 
и ста ри ма, ак тив ног и ква ли тет ног жи-
во та у ста ро сти, ак тив на је и у окви ру 

ста ро па зо вач ке ге рон то ло шке ин сти ту-
ци је. Члан је Са ве та Клу ба за ста ра и 
од ра сла ли ца, оба вља по сло ве се кре та-
ра и бла гај ни ка и ра ди на ин фор ми са-
њу гра ђа на о од ред ба ма Пра вил ни ка о 
ра ду клу ба, по пу ња ва њу при ступ ни ца, 
из да ва њу члан ских ка ра та, при ку пља-
њу чла на ри не и ак тив но је уче ство ва ла 
у ор га ни зо ва њу свих до са да шњих ма ни-
фе ста ци ја у Клу бу, ме ђу ко ји ма и „Ок то-
бар ских да на со ли дар но сти са ста ри ма“ 
(кул тур но-умет нич ке ве че ри, су сре те 
клу бо ва из Вр њач ке Ба ње, Те ме ри на, 
Срем ске Ми тро ви це, три би не и пре да-
ва ња). Ма ри ја је, 2010. го ди не игра ла 
у пред ста ви Ми ро сла ва Бен ке „Осли-
ка но ињем“ ко ја је го сто ва ла на фе сти-
ва ли ма у Ира ну и Егип ту. Исте го ди не 
игра ла је и глав ну жен ску уло гу у пред-
ста ви „Кад ве ју про лећ ни ви хо ри“ у ре-
жи ји Ми ро сла ва Бен ке ко ја је осво ји ла 
број на при зна ња на до ма ћим фе сти ва-
ли ма, а на ре пу блич ком фе сти ва лу у Ку-
ли до би ла је на гра ду за нај бо љу жен ску 
уло гу. Про шле го ди не на ре пу блич ком 
фе сти ва лу у Ку ли до би ла је на гра ду за 
нај бо љу спо ред ну жен ску уло гу у пред-
ста ви „Крч ма на глав ном дру му“. Ма ри ја 
је оства ри ла и мно га дру га при зна ња, а 
ста тус ко ри сни ка грон то ло шке ин сти ту-
ци је у Ста рој Па зо ви сте ка ла је 2010. го-
ди не. У го ди ни ак тив ног ста ре ња Ма ри ја 
Хле бјан је леп и успе шан при мер осо бе 
ко ја сво јим во лон тер ским ра дом у Клу бу 
за ста ре и ама тер ским ра дом у ста ро па-
зо вач ком По зо ри шту ВХВ је сте про мо тер 
ак тив ног жи во та у тре ћем до бу.

 Г. Мај сто ро вић
 (Про је кат по др жан од стра не 
 По кра јин ског се кре та ри ја та за 
 кул ту ру и јав но ин фор ми са ње)

СТА РА ПА ЗО ВА • У СУ СРЕТ ОК ТО БАР СКИМ ДА НИ МА СТА РИХ

Го ди на ак тив ног ста ре ња 
и ме ђу ге не ра циј ске со ли дар но сти
За ак ти ви сту го ди не на Фе сти ва лу ства ра ла штва ста ри јих „Злат но до ба“ ко ји ор га ни зу је Ге рон то ло шки 

цен тар Бе о гра да од 25 – 27. сеп тем бра ове го ди не, из Ста ре Па зо ве пред ло же на је Ма ри ја Хле бјан

 Чла но ви Са ве та Клу ба за днев ни бо ра вак

Ма ри ја Хле бјан

 Дру же ње у Клу бу 
 у Ста рој Па зо ви


