Међугенерацијске радионице на Старој планини
Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање је, од 18. до 23. јануара 2020.
године, организовао међугенерацијске радионице за укупно 60 учесника – 30 младих и 30
пензионера из целе Србије. Радионице су одржане на Старој планини, а током шест дана
боравка са експертима, учесници су били укључени у едукативне и забавне практичне обуке
које су имале за циљ да подстакну узајамну подршку, пренос знања и културе између
различитих старосних група.
Отварајући скуп министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Зоран
Ђорђевић, је рекао да се залаже да пројекти који спајају младост и искуство буду што више
заступљени у Србији како бисмо помогли да боље разумеју потребе једни других.
Резултати овог пројекта представљени су на конференцији коју су организовали
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Републички фонд за
пензијско и инвалидско осигурање 27. фебруара 2020. године у Палати Србија. На
конференцији је, између осталог, речено да су ефекти програма радионица на стереотипе о
старијим особама у категоријама топлина и компетентност показали да су се после неколико
дана проведених заједно стереотипи знатно смањили, као и предрасуде које су имали једни о
другима. Резултати су показали и да такмичења у којима заједно учествују млади и стари јако
добро утичу на њихов међусобни однос, а о ефектима радионица говори и висина просечне
оцене коју су учесници дали на крају програма – чак 9,75.
Један од основних циљева радионица су биле и препоруке које ће бити путоказ како да
се у наредном периоду системски унапреди међугенерацијска сарадња. Те пропоруке су, у
најкраћем, да треба наставити са организовањем различитих активности за заједнички контакт
старијих и млађих; да млади људи треба чешће да посећују старије у њиховим срединама −
клубовима, домовима за старе, као и обратно, да старији чешће обилазе младе и проводе време
са њима; те да међугенерацијску солидарност треба да промовишу и јавне личности које ће
говорити о изворним вредностима, поштовању, толеранцији.
Пре завршне конференције у Београду, промоције овог пројекта су одржане у Ваљеву, Краљеву,
Нишу и Новом Саду.

