Година међугенерацијске сарадње
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међугенерацијске солидарности и сарадње, Фонд ПИО је реализовао бројне активности
посвећене овој теми и учествовао на свим скуповима, округлим столовима и манифестацијама
које су имале за циљ веће усмеравање пажње на проблеме и потребе старијих, као и на
развијање разумевања и толеранције међу генерацијама.
У часопису „Глас осигураника”, који Фонд издаје, отворена је посебна рубрика
„Међугенерацијска солидарност” и у сваком броју смо се тематски бавили овом материјом,
укључујући искуства општинских и градских удружења пензионера, примере добре праксе из
земље и света, делатност клубова и дневних боравака за старе и слично. Кроз часопис „Глас
осигураника” спроведен је и конкурс за најлепшу причу на тему солидарности међу
генерацијама; у редакцију је стигло мноштво одличних радова, а најбоља прича и песма
објављене су у јунском издању листа.
Фонд је активно учествовао и на сајмовима услуга социјалне заштите које је
организовало
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заинтересованима, који су уз то могли да добију и уверења и ПИН кодове, као и информативни
материјал о правима из ПИО.
Фонд је учествовао и на манифестацији „Сајам трећег доба”, на коме смо такође
промовисали поруке међугенерацијске сарадње и солидарности. Уз стручну помоћ правника и

информативни материјал о правима из ПИО, лекари Фонда су заинтересованим посетиоцима
мерили притисак и шећер у крви. Били смо присутни и на Новосадском сајму, на манифестацији
„Сајам пензионера”, са истим концептом презентовања услуга и информација посетиоцима. На
овој манифестацији, кроз међугенерацијску комуникацију и сарадњу, наши стручњаци су давали
одговоре и учествовали у решавању појединачних проблема старијих.
Током својих активности на подизању свести о улози старијих особа у друштву и
сарадњи међу генерацијама, представници Фонда су учествовали и у бројним акцијама,
радионицама, курсевима, организованим за младе и старије у којима су они могли да једни
друге

нечему

науче

или

да

заједно

стекну

нова

знања

Истовремено

је

принцип

међугенерацијске солидарности константно популарисан кроз медије.
На насловној страни сајта Фонда ПИО отворен је банер под називом „Међугенерацијска
солидарност”, са прегледним информативним садржајем и занимљивим текстовима на тему
међугенерацијске солидарности, прегледом активности које Фонд предузима, извештајима са
реализованих догађаја, фотографијама. Банер је постављен као допринос једном од oдговора
на потребе старијих особа, првенствено у смислу спречавања њихове социјалне изолованости.
Кроз акцију „Међугенерацијска помоћ” – лекари специјалисти Фонда ПИО бесплатно су
прегледали кориснике геронтолошких центара, а приликом тих прегледа су евидентирали
кориснике који према здравственом стању могу да остваре право на помоћ и негу другог лица.
За те кориснике Фонд је организовао вештачења у самом геронто центру. Захваљујући овој
хуманој акцији, коју је Фонд спроводио викендом, најстарији корисници нису морали да одлазе
на специјалистичке прегледе.
Поред активног, промовисали смо и здраво старење. Пружајући конкретну помоћ и подршку
старијим особама, лекари специјалисти обавили су у 2017. години 870 прегледа корисника у
кућним условима.

