Slavnostna akademija ob 30-letnici delovanja skupin
Drug z drugim - Iz srečanja v srečanje že 30 let; slavnostna akademija
Zveza društev za socialno gerontologijo Slovenije je 1. 6. 2017 s slavnostno akademijo obeležila 30 let
programa Skupine starih ljudi za samopomoč.
Prireditve se je udeležilo 1200 udeležencev iz cele Slovenije. Navzoče je najprej pozdravila
predsednica Zveze društev za socialno gerontologijo Slovenije Zorica Škorc.
Predsednica ZDSGS Zorica Škorc je povedala, da smo že v prejšnjem stoletju, v prejšnjem tisočletju,
vnesli v slovenski prostor socialno inovacijo, ki so jo razvili socialni delavci in drugi strokovni delavci s
področja socialnega varstva. Izpostavila je pomembne mejnike v razvoju programa in organizacije vse
do danes. Povedala je, da je bilo v 30 letih opravljenega veliko dela. Vsega tega ne bi bilo, če ne bi
bilo članov skupin in prostovoljcev – voditeljev; če ne bilo vseh strokovnjakov in strokovne službe
ZDSGS. Zadovoljevanje nematerialnih potreb je v naših življenjih prepotrebno in nam daje moč za
lažje življenje. S programom krepimo socialno mrežo, spodbujamo medgeneracijsko sodelovanje,
srednja generacija pa se s sodelovanjem v skupinah pripravlja na lastno starost.
S programom Skupine starih ljudi za samopomoč odgovarjamo na problematiko in potrebe starejših
ljudi. Naš program je glede na demografske pokazatelje in gospodarsko situacijo, vedno bolj
aktualen. Na podlagi letnih poročil ugotavljamo, da so v naš program vključeni vedno starejši ljudje,
saj je 57,47 % uporabnikov starejših od 80 let.
Ob koncu se je predsednica Zorica Škorc zahvalila prostovoljkam in prostovoljcem za vse delo, ki ga
opravljajo. Dejala je, da so člani skupin in prostovoljci primer, ko se učimo, kako biti in ostati človek z
veliko začetnico; so ambasadorji sprememb, dobrih praks in pozitivnega staranja. S svojim delom
prispevajo k boljšemu življenju posameznika, skupnosti in tudi države. Za v bodoče si v ZDSGS želimo
predvsem to, da je v družbi naše delo prepoznano in ocenjeno kot prepotrebno, da nadgrajujemo naš
program, da z delovanjem izboljšujemo naš vsakdanjik … Zahvalila se je tudi vsem partnerjem –
ministrstvom, sofinancerjem, občinam, delovnim organizacijam in podjetju Hofer za vso podporo.
Zaključila je z mislijo: »Nikoli nismo prestari, da si ne bi postavili še kakšnega cilja ali da bi sanjali nove
sanje.«
Sledil je pozdravni nagovor častnega pokrovitelja predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja.
Povedal je, da se pričakovana življenjska doba zmeraj bolj daljša. Podelil je tudi svojo izkušnjo z
gospo, ki je dočakala 107 let in misel iz njunega srečanja: »Nikoli več ne bomo tako mladi kot smo
danes.« Povedal je, da prebivalci, ki so danes stari nad 64 let predstavljajo 1/5 celotnega
prebivalstva, v prihodnjih 4 desetletjih se bo ta delež prebivalstva povečal na 1/3. Za uspešno
prilagoditev družbe je potreben premik v dosedanjem pojmovanju delovnega življenjskega cikla.
Spremeniti moramo dojemanje, da je starejša generacija družbeno breme in pasivni prejemnik
različnih oblik pomoči socialne države. Potrebno je spremeniti način razmišljanja in prilagoditi celotno
delovanje družbe spremenjenim razmeram. Le tako bomo lahko rekli, da je daljša življenjska doba
privilegij in pridobitev razvoja. Le tako bomo lahko v polni meri izkoristili dobrobiti tehnološkega
napredka in oblikovali bolj humano družbo vseh nas. Vsled temu se v Sloveniji pripravlja Strategija za
dolgoživo družbo.

Ob koncu svojega nagovora je predsednik Republike Slovenije Borut Pahor dejal, da je prijetno
presenečen nad programi za starejše ljudi, ki se izvajajo; da delamo prave stvari, na pravi način. Ideja
o programu Skupine starih ljudi za samopomoč je zrasla iz potreb, zato živi že 30 let. To so potrebe
slehernega, da je vključen v družbeno dogajanje na eni strani in da lahko kaj koristnega postori za
drugega; občutek, da smo koristni, da delamo tudi za druge nam daje velik občutek zadoščenja kar je
pomembno za občutek dostojanstva. Vsem zbranim je predsednik Borut Pahor ob jubileju čestital za
njihovo delo, čestital je vsem prostovoljcem; izrekel je zahvalo, ker uspešno prispevamo k bolj
kakovostnemu življenju nas vseh. Zaželel nam je veliko uspehov tudi v prihodnje.
Ob koncu je predsednik Republike Slovenije Borut Pahor v luči praznovanja 25-letnice ustanovitve
naše države lani in 30 –letnice delovanja programa Skupine starih ljudi za samopomoč izročil
predsednici in preko nje vsem prostovoljkam in prostovoljcem ter vsem, ki delajo za dobrobit
starejših ljudi, protokolarno priznanje (slovensko zastavo).
Sledil je kulturni program, kjer so nastopile izjemne mlade pevke zbora Junior Carmina Slovenica pod
vodstvom Jasne Drobne. Z glasbeno-plesnim projektom Škatlica z gumbi so prikazali bogastvo
izkušenj in zgodb, ki jih starejše generacije prenašajo na mlade.
Slavnostno akademijo je povezoval Rok Kužel. Vtise, utrip v skupinah, kjer je temeljna dejavnost
pogovor, pa je skozi doživljanje prostovoljke in članice skupine podelila Ema Brelih.
S srčnostjo in iskrenostjo je vse navzoče ganila dr. Sanela Banović, zdravnica na gastroenterološkem
oddelku Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana. Poudarila je pomen osebnega stika
komunikacije, ki izboljša kakovost življenja v vseh obdobjih.
Slovesnost je s svojim nastopom sklenila vokalna skupina Sonus.
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