Informacija o organizaciji EURAG in predstavitev dogodka v Ljubljani
ZDUS je v letu 2015 sprejel pobudo vodstva EURAG-a, najstarejše evropske organizacije starejših,
katere članica je ZDUS že preko 40 let, da v spomladanskem terminu leta 2016 v Ljubljani organizira
srečanje njegovega Generalnega sveta.
MEDNARODNA ORGANIZACIJA EURAG - Evropska federacija starejših
Ustanovljena je bila leta 1962 in je najstarejša nadnacionalna organizacija starejših oseb v Evropi.
Sedež ima v Luksemburgu, z generalnim sekretariatom v Pragi. Člani so organizacije za starejše osebe
in organizacije starejših oseb pa tudi posamezniki in inštitucije. Vključuje 28 držav. Članstvo presega
okvir Evropske Unije, saj se v njem pojavljajo tudi Albanija, Izrael, Ukrajina…
Je neprofitna in ne-verska evropska organizacija, neodvisna od vseh političnih strank. Zagovarja zlasti:
Vzdrževanje neodvisnega, samostojnega življenja; krepitev sodelovanja in vključevanja v družbo;
razvoj potencialov starejših; samopomoč; izboljšanje življenjskega položaja; zagotavljanje finančne
varnosti in ustreznosti stanovanj; pomoč pri snovanju starosti prijaznih izdelkov in storitev; pravico
dobiti oskrbo, ko je to potrebno; preprečevanje kakršnekoli diskriminacije na podlagi starosti; pravico
do odločanja o zadevah starejših in zastopanje njihovih interesov v družbi na sploh.
Poudarja in neguje: kulturo izmenjave (ljudi in informacij) in učenje znanj drug od drugega, izkušnje
in stališča o strategijah za spodbujanje civilnega dialoga, podnebju prijazne razprave in dialoge,
spoštovanje in vrednotenje položaja drug drugega, sodelovanje in izmenjavo mnenj s strani svojih
članov s strokovnimi in storitvenimi organizacijami, skupinami za samopomoč, kot tudi s posamezniki,
ki imajo posebno strokovno znanje.
Za zaščito interesov starejših sodeluje z AGE Platform Evrope in drugimi evropskimi organizacijami
civilne družbe ter ima poseben status v okviru Sveta Evrope in v specializiranih organih OZN.
Je prilagodljiva mreža, ki deluje s številnimi prostovoljci, ki darujejo svoj čas, znanje in storitve za
doseganje njenih ciljev.
PREDSTAVITEV DOGODKA V LJUBLJANI
Tema tokratne mednarodne konference v Ljubljani - »Organizacije starejših, njihova učinkovitost in
vpliv v družbi« - se dotika specifik in izzivov staranja ter uveljavljanja predlogov za potrebne
spremembe ali aktivnosti v družbi, preko organiziranega delovanja starejših. To je že 70 let predmet
prizadevanja naše zveze, zato je srečanje tudi eden spremnih dogodkov proslavljanja 70-letnice.
Udeležence konference, ki bo v sejni dvorani Mestne občine Ljubljana, bodo nagovorili: župan
mestne občine Ljubljana, minister za zunanje zadeve, predstavnica Ministrstva za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti, državna sekretarka v kabinetu predsednika vlade, namestnik
varuhinje človekovih pravic in predsednik oz. podpredsednica ZDUS. Konference se bodo udeležili
predstavniki 10 evropskih držav, svoje prispevke pa bodo predstavili tako tuji kot domači udeleženci.
Kulturni dogodek v okviru srečanja v Sloveniji bo v soboto, 7. maja ob 17.00 v Mestnem muzeju:
najprej ogled stalne zbirke »Obrazi Ljubljane« in potem koncert komornega ansambla glasbenih
veteranov, ki bo poleg oddiha ponazoril tudi vitalnost in ohranjanje kreativnosti starejših oseb.
Poleg ZDUS-a, ki je gostitelj, sta srečanje omogočila tudi Mestna občina Ljubljana in Ministrstvo za
zunanje zadeve.
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